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Hej! 

Jag hoppas att ni alla är friska och krya när ni läser det här. Med en pandemi över oss blir allt lite 

annorlunda och vi måste vara extra försiktiga för att undvika smittspridning. Styrelsen arbetar vidare 

för föreningens och våra medlemmars bästa, men vi har numera digitala möten, till exempel.  

Ingen städdag i vår 

Med tanke på coronaviruset och den ökande smittspridningen här i Stockholm har styrelsen beslutat 

att inte kalla till någon städdag nu i vår. Vi hoppas och siktar på att kunna ha en i höst i stället.  

Ny grind och grillplatser på gårdarna 

Styrelsen arbetar fortsatt på att få gårdarna upprustade och iordningställda inför en sommar då många 

av oss kanske måste avstå från resor och i stället tillbringa semestern hemma. Som ni kanske redan 

har märkt har vi köpt in bord med bänkar till varje gård. Vi kommer också att placera ut flata stenar 

där grillen kan stå säkert medan vi grillar för att undvika brand.  

Nästa vecka påbörjar vi arbetet med att skapa en ny entré till gården närmast torget (nr 24-36) med en 

rejäl och självstängande grind och en nyanlagd grusgång. Den gamla grinden stängs igen och där den 

satt planterar vi blommande buskar som insynsskydd och dekoration.  

Nästa vecka börjar också arbetet med att plantera en bärbuskhäck runt gungställningen på 

mellangården (nr 18-22). Därefter kommer vi att förbättra gräsmattan där. Vi hoppas att åtgärderna 

ska skapa såväl trygghet som trivsel för våra medlemmar. Kontakta styrelsen om du har önskemål, 

tips eller idéer på hur vi kan förbättra vår boendemiljö: rusthallaren@comhem.se. 

Fiberbredband 

Styrelsen står nu i begrepp att skriva avtal med en leverantör om fiberbredband och tv-paket. Separat 

information om hur fiberanslutningen går till kommer att gå ut till alla medlemmar när avtal har slutits 

så att ni hinner säga upp ert nuvarande bredbandsabonnemang. 

Soprummen 

Vi har sett att återvinningskärlet för mat i soprummet på nr 20 snabbt blir överfullt och har därför 

beställt ytterligare ett kärl dit. Det finns även två kärl för matåtervinning i soprummet vid torget, så 

om det blir fullt på nr 20 går det att lägga påsarna där i stället.  

Stora föremål i grovsoprummet. 

Tänk på att du inte får slänga stora föremål som tex skåp, sängar och bokhyllor som inte får plats i de 

gröna kärlen i grovsoprummet. Dessa föremål får du själv köra till en återvinningscentral (ÅVC). 

Stora föremål som ställs på golvet i grovsoprummet får föreningen betala en extra avgift för, som alla 

boende får vara med att betala. 

 

Slutligen: Ta hand om er! Visa er själva och andra omtanke, kanske slå en signal till en äldre släkting 

eller granne och höra om de behöver hjälp med inköp eller att hämta medicin, om du själv är frisk och 

inte tillhör en riskgrupp. 
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