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Renovering av restaurangen
Som styrelsen tidigare meddelat så måste restaurangen renoveras. Föreningen och krögaren,
Dirty Dough, kommer dela på vissa av kostnaderna. Styrelsen och krögaren har tillsammans
arbetat fram en plan för renoveringen. Renoveringsarbetena påbörjas inom kort och kommer
utföras av företaget Tepack entreprenad AB. Målsättningen är att Dirty Dough ska kunna öppna
sin verksamhet i månadsskiftet mars/april.
Nyckel till grovsoprummet
En av nycklarna till grovsoprummet byter adress. Från och med den 21 december flyttar nyckeln
på Skönstaholmsvägen 12 till Skönstaholmsvägen 17. Den andra nyckeln finns även i
fortsättningen på Söndagsvägen 100. Nyckel lämnas ut vardagar kvällstid mellan kl. 18-20.
Föreningslokalen
Planerar du att hyra Föreningslokalen av Grannskapsklubben måste du använda den
webbaserade bokningskalendern som finns på Bostadsrättsföreningens hemsida. Vill du komma
i kontakt med lokalansvarig ska du använda kontaktuppgifterna på hemsidan. Tänk på att
kontakta lokalansvarig i god tid för nyckelutlämning, inte minst under jul och nyår.
Årsmöte
Bostadsrättföreningens årsmöte kommer hållas den 20 april i Skönstaholmsskolans matsal.
Styrelsen tar nu emot motioner till info@skonstaholm.se eller i postlådan på
Skönstaholmsvägen 12. Sista datum för att lämna in motioner är den 1 mars. Kallelse kommer
delas ut i brevlådorna längre fram.
Arbete med avlopp i hus 9
Som tidigare meddelats så har företaget Pipecoating Svenska AB utfört reparationsarbeten i
liggande stammar i hus 9 (Skönstaholmsvägen 2-14). Arbetet har stått stilla sedan en
sättningsskada i den liggande stammen upptäcktes. Sättningsskadan har inneburit att lutningen
på stammen inte är tillräcklig. En analys har genomförts av en oberoende firma som visar att vi
kommer behöva byta en större del av huvudstammen som löper i källargången. Information om
arbetena kommer så snart en tidplan för arbetena har presenterats för styrelsen.
Inför jul- och nyårshelgerna
Inför jul- och nyårshelgerna Inför jul och nyårshelgerna uppmanar vi alla boende att kontrollera
batterier i sina brandvarnare och se över brandsläckare. Håll uppsikt över alla levande ljus!
Alla lägenheter ska ha en brandvarnare, och allra helst en på varje våningsplan. Saknar ni
brandvarnare ska detta införskaffas. Kontakta styrelsen på info@skonstaholm.se för tips på
leverantör.
Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgen. Ta hjälp av varandra
med att tömma brevlådor och skotta framför entréerna. Tänk också på att hälsa på okända
människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Ha även gärna
ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska inbrottsrisken. Ett tips är att
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använda lampor med inbyggt skymningsrelä, som tänds och släcks av utomhusljuset. En mycket
prisvärd modell finns hos Biltema (artikelnummer 461071).
Runt jul brukar det bli mer skräp än vanligt. Tänk på att försöka packa ihop soporna ordentligt
innan ni kastar i de olika kärlen. Plocka gärna upp skräp som någon annan kanske har missat så
att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och slipper onödiga kostnader för extra sophämtning och
städ.
Batterier, el-avfall och annat som hör hemma i grovsoprummet får inte kastas i vanliga
soprummen.
God Jul och Gott Nytt År!
/Styrelsen
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