Axplock 2020-11-15
Fasadbesiktning i november
Som styrelsen tidigare informerat så kommer samtliga fasader att besiktigas i syfte att ta fram en
underhållsplan. Arbetet påbörjas i november och genomförs av Ingvar Hedenrud, Kulturbyggnad AB.
Styrelsen har av Länsstyrelsen sökt och beviljats bidrag motsvarande ca 70% av projektkostnaden.
Elbyte i hus 1, 2 och 3
Under vecka 47 kommer fastighetsgemensam elinstallation att uppgraderas i hus 1, 2 och 3
(Söndagsvägen 100-114, 98-86 och 63-77). Arbetet utförs av Anderssons elektriska AB och följer den
besiktning och underhållsplan som styrelsen gjorde 2019. Under perioden kan elavbrott förekomma
i källargångar, förråd och soprum samt för bredband och TV (ComHem).
Höstens pekpinne no 1: Parkera ej på torget och kör inte på gångvägarna i området
Aja baja! Parkeringsförbud råder på torget, gångvägarna är inga bilvägar, och återställningen av
körskador kostar! Detta gäller för alla former av transporter, även för besökare till pizzeria och
tvättstuga! Om ni tar bilen så parkera på gatan som vanligt folk!
Boendeenkät
I veckan skickades en webbenkät ut till alla prenumeranter på Axplock och syftet är att ge underlag
för kommande underhållsarbeten och avtal. Enkäten kommer att finnas tillgänglig i pappersform för
den som så önskar. Vi hoppas att alla hushåll kan svara. Länk till webbenkäten!
Takrenovering hus 8 och 9
Styrelsen har gett Storholmen i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling av entreprenör för
takomläggning av hus 8 (Söndagsvägen 61-47) och hus 9 (Skönstaholmsvägen 2-14). Arbetet
planeras att utföras under 2021 i enlighet med den takplan som togs fram 2016.
Stambyte i tvättstugorna
Ett välbehövligt stambyte har genomförts i tvättstugorna vilket glädjande nog innebär att
avloppslukten i festlokalen nu är borta. Arbetet utfördes av City rör AB.
Hemsidan www.skonstaholm.se
Som många noterat så är hemsidan extremt långsam och i behov av uppdatering.
Arbetet pågår för fullt och vi siktar på att lansera en ny hemsida innan nyår.
Kulturhusskylt på Centrumhuset
Samfundet S:t Erik har, på Centrumhuset, satt upp den informationsskylt som vi tidigare informerat
om. Samfundet skyltar kulturhistoriskt intressanta byggnader som ett led i arbetet att sprida
kunskap om Stockholms historia och bebyggelse och väcka intresse för stadens kulturarv. Skyltarna
produceras och bekostas av samfundet: https://samfundetsterik.se/verksamhet/kulturhusskyltar/
Ny meny på Dirty Dough
Passa på att stötta vår restaurang och hyresgäst! Dirty Dough har nyligen presenterat en ny meny
med flera nya pizzor och har dessutom utökat sitt öl- och vinsortiment. Den nya menyn finns här:
https://www.dirtydough.se/#menu
Vi i styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig höst!
Och tänk på Folkhälsomyndighetens riktlinjer – hjälp vid behov era grannar!

