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Nu   är   det   vår…   
Vi   har   städat   undan   snöskyfflar   och   
piasavakvastar   och   om   inte   alltför   länge   kommer   
vi   att   börja   ställa   ut   trädgårdsmöbler   och   grillar.   
Vi   kommer   även   att   fylla   på   med   grus   på   
gårdsplanen.   
  

Nya   trädgårdsmöbler   
Är   beställda.   Serien   ”Folke”   från   Uppsala   
kommuns   snickeri   –   Kåbo   snickeri.   Färgen   blir   
en   fin   grön   nyans.   Planerad   levereras   i   slutet   på   
april/början   av   maj.     
Bord,   stolar,   soffor,   bänkar   och   ett   specialbyggt   
barnbord   till   lekplatsen.   Pergolan   och   lekplatsen   
kommer   nu   ha   samma   slags   möbler,   enhetligt.     
Flytta   gärna   runt   vid   behov,   bara   man   ser   till   att   
ställa   tillbaka   dem   där   de   hör   hemma,   för   allas  
trivsel!   

  
Cykelrensning   
Det   är   många   cyklar   på   gården   och   i   
cykelrummet,   det   är   trångt.   Vi   kommer   därför   att   
genomföra   den   återkommande   cykelrensningen.   
Cyklar   kommer   att   märkas   med   märkband   på   
styret   och   om   du   vill   ha   kvar   cykeln,   så   behöver   
du   bara   avlägsna   märkbandet.   Cyklar   som   den   
15   maj   har   kvar   märkbandet   kommer   att   sättas   i   
”karantän”   i   ett   år   varefter   de   kommer   att   
avyttras.   
  

  
Barnvagnsrummen   
Även   barnvagnarna   är   trångbodda   även   om   det   
blivit   bättre   efter   målningen.   Snälla   ställ   
undan   alla   pulkor   och   kälkar.   
  

Vårcontainer   
Passa   på   att   rensa   ut.   Vårcontainer   kommer   att   
ställas   ut   onsdagen   den   7   april   och   hämtas   
onsdagen   den   14   april.   Du   kan   slänga   det   mesta   
som   du   har   kunnat   ställa   i   grovsoprummet.   Du   
ska   inte   slänga   miljöfarligt   avfall   och   inte   
hushållssopor.   Containern   är   heller   inte   avsedd   
för   byggavfall   från   genomgripande   renoveringar.   
  

Ny   städfirma   
Vi   hälsar   Anne   Blom   Städ   &amp;   Service   AB   
välkomna   som   ny   städfirma   från   och   med   1   
april,   2021.   
  

Hjälpa   till   med   vattning   i   sommar?   
Att   vi   har   en   så   frisk   och   grönskande   gård   
bygger   på   att   vi   boende   hjälps   åt   att   vattna.   
Regelbunden   och   generös   vattning   är   nyckeln!   
Man   bokar   sig   veckovis   –   och   man   får   
instruktioner   samt   att   jag   kan   visa   på   plats.   
Vattningen   innebär   att   man   fyller   på   tankar   samt   
sätter   på   slangvattning   en   dag   och   låter   den   stå   
till   nästa.   Lite   meck   är   det,   med   slangar,   men   
manuell   vattning   ingår   inte!   
Vill   du   hjälpa   till   en   vecka   eller   två?   Maila   
Karin:    karin@tornell.se   

  
Trappor   och   källare   
Vi   vill   påminna   alla   om   att   det   inte   är   tillåtet   att   
ställa   lösa   eller   brännbara   saker   som   t.ex.   
byggavfall   eller   barnvagnar   i   föreningens   
gemensamma   utrymmen:   trappor,   källare   eller   
hobbyrum.   Även   dörrmattor   ska   hållas   innanför   
lägenhetsdörren   eftersom   trapphusen   måste   
hållas   helt   fria   pga   brandregler.   

  

 

mailto:karin@tornell.se


  
  

Elsparkcyklar   
Till   boende   och   våra   gäster:   Vi   önskar   inte   ha   
elsparkcyklar   inne   på   gården.   Vänligen   ställ   dem   
på   allmän   mark   hänsynsfullt   -   så   att   de   inte   står   i   
vägen   för   vare   sig   människor   eller   bilar   som   vill   
komma   in   till   oss.   De   är   tunga   och   svåra   att   
flytta.   
  

Fågelmat   på    marken   -   ej   tillåten-   råttor!   
Vi   har   haft   problem   med   att   någon/några   lagt   ut   
fågelmat   på   marken   på   gården   bakom   hus   50/52.   
Det   är   dessvärre   inte   tillåtet   av   den   enkla   
anledningen   att   det   drar   till   sig   skadedjur   som   
råttor.     
  

Rasta   hundar     
Vi   har   väl   alla   sett   att   det   blivit   fler   hundar   på   
stan   och   även   i   vår   förening.   Det   är   trevligt   med   
hund   men   styrelsen   vill   informera   om   att   
gräsmattan   inte   skall   användas   som   hundtoalett,   
varken   för   kiss   eller   bajs.   Ett   tips   är   att   istället   gå   
ut   på   gräsmattan   vid   Skinnarviksringen   eller   ned   
på   gräsmattan   på   norra   sidan   av   huset.   Om   det   
ändå   råkar   ske   en   "olycka"   på   gården   är   det   
hundägarens   ansvar   att   plocka   upp   efter   sin   
hund.   Även   om   detta   är   en   självklarhet   för   de   
flesta   är   det   tyvärr   vissa   om   missar   att   plocka   
upp.   
  
  
  

 

 

 

Våra   pågående   projekt   
Fönsterrenovering   och   målning:    Vi   förväntar   
oss   att   få   ett   antal   anbud   på   arbetet   senast   den   
31   mars   och   Styrelsen   kommer   att   fatta   beslut   
om   entreprenör   i   mitten   på   april.   Målet   är   att   
hela   projektet   ska   vara   klart   under   2021.   
Gemensam   el   med   individuell   mätning:   
Årsstämman   förra   året   gav   styrelsen   mandat   att   
undersöka   vidare   och   om   möjligt   införa   
gemensam   el   med   individuell   mätning,   med   
förbehållet   att   det   ska   vara   ”Grön   el”.   Vi   har   valt   
Infometrics   som   partner   i   detta   projekt.   Just   
nu   pågår   informationsinsamling   och   
genomförande   kommer   troligen   att   ske   inom   3   
Månader.   
Lekparken   totalrenoveras   
Lekparken   ”hoppades   över”   av   kostnadsskäl   då   
vi   renoverade   stora   gården.   Nu   är   det   mer   än   
dags!   Markytan   och   rabatten   åtgärdas.   Alla   
gamla   uttjänta    lekredskap   tas   bort.   Nya   
lekredskap   monteras   -hoppstubbar   och   ett   
gungande   bi!   Ny   sandlåda   -fri   från   rötter.   
Dessutom   en   ny   grill,   då   den   gamla   är   sprucken.   
Mot   huskroppen   kommer   ätliga   bärbuskar/   
kryddor   planteras.   Nya   trädgårdsmöbler,   
inklusive   ett   barnbord.   Vi   kommer   även   försöka   
hålla   syrenen   nerklippt   så   att   platsen   får   utsikt   
och   rymd.     
Utvecklingen   i   projekten   kommer   löpande   att   
informeras   om   på   Facebook.   
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