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  Axplock 2020-02-22 
 
Takarbeten 
Styrelsen har nu utvärderat de inkomna anbuden och funnit att Johanneshovs plåt lämnat det 
mest konkurrenskraftiga anbudet. Storholmen kommer ansvara för projektledningen av 
arbetena och Storholmen kommer inom kort informera boende på de aktuella adresserna. 
Frågor om projektet besvaras i första hand av Storholmens projektledare. Johanneshovs plåt har 
presenterat en preliminär tidsplan som styrelsen har accepterat:  
 
Våren 2020 
Vecka 10: Byggnadsställning monteras och etablering påbörjas på hus 3 (Söndagsvägen 63–77) 
Vecka 15: Byggnadsställning monteras och etablering påbörjas på hus 4 (Söndagsvägen 72–76) 
Vecka 23: Arbetena avslutas. 
 
Hösten 2020 
Vecka 35: Byggnadsställning monteras och etablering påbörjas på hus 5 (Söndagsvägen 60–70) 
Vecka 45: Arbetena avslutas.  
 
Renoveringen av restaurangen 
Renoveringsarbetena kommer avslutas i mitten av mars varpå Dirty Dough kommer att bygga 
kök, måla, lägga golv och inreda lokalen. För den som är intresserad finns en ritning över 
restaurangen på baksidan av Axplocket.   
 
Kommande trädgårdssäsong 
Trädgårdsutskottet har inlett planeringen för kommande säsong, bland annat kommer ett arbete 
inledas med att se över planeringar och växtlighet vid husgavlarna. Boende uppmanas nu att ta 
vara på allt lösöre som placerats vid gavlarna utanför den egna skötselytan.   
 
Välkomstfika  
Den 29 mars bjuder bostadsrättsföreningen och Grannskapsklubben in till fika för alla som 
under året har flyttat till Skönstaholm. Alla nya skönstaholmare kommer få en inbjudan.  
 
Årsmötet  
Vi vill passa på att påminna alla medlemmar om att boka in bostadsrättföreningens årsmöte i 
kalendern. I år är årsmötet tidigarelagt en månad. Tid och plats: Skönstaholmsskolans matsal 
den 20 april klockan 18.00. Kallelse delas ut till alla medlemmar i förväg.  
 
Vernissage 
Grannskapklubben välkomnar till konstutställning lördagen den 7 mars klockan 13–16 i 
Lokalen. Gun Lagerberg, Skönstaholms äldsta invånare, ställer ut nya verk. Gun är född 1923 i 
Råneå, öster om Boden, norr om Luleå. Som ung var hon mycket konstnärligt aktiv. Sedan hon 
flyttat till Stockholm lade hon intresset åt sidan. Till Skönstaholm kom Gun med familj i mitten 
av 1950-talet.  
 
Vid nittio års ålder tog hon upp sitt slumrande intresse. De verk hon nu visar upp har tillkommit 
under de senaste åren. De flesta är akvareller, men det finns också oljor. Hennes verk är 
originella och självständiga, en glädje att skåda. För att visa konstnärens spännvidd visas även 
ett par teckningar från 30-talet och ett korsstyngsbroderi.  
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