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Coronaviruset - Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp? 
Det finns många frivilliga i Skönstaholm som vill hjälpa grannar som tillhör coronavirusets 
riskgrupper. Det enklaste sättet för dig som behöver hjälp är att kontakta Stefan Gillgren, som 
tagit på sig rollen som kontaktperson för behövande och frivilliga. Frivilliga och behövande 
kontaktar Stefan på telefon 0708-75 92 22 eller e-post stefan.gillgren@gmail.com.  
 
Det är också möjligt att anlita Storholmen för att få motsvarande hjälp. Kontakta i så fall 
Storholmen på telefon 0771-786 746 eller e-post direkt@storholmendirekt.se.  
 
Klädbytarminglet inställt 
Det planerade Klädbytarminglet som skulle hållas den 6 april i Lokalen har ställts in av 
arrangörerna Erika Winther och Klara Strandberg. Arrangörerna hänvisar till risken för 
smittspridning.  
 
Kommande evenemang 
Styrelsen följer de beslut och rekommendationer som kommer från regering och myndigheter 
om coronaviruset. Detta innebär just nu att välkomstfikan för nyinflyttade den 29 mars och 
årsmötet den 20 april kommer att hållas som planerat. Skärper regeringen begränsningen om 
antalet deltagare vid offentliga sammankomster kan båda evenemangen att behöva skjutas fram. 
 
Styrelsen undersöker möjligheten att göra årsmötet tillgängligt via Skype eller annat lämpligt 
webbverktyg. Detta innebär att den som har tillgång till en dator skulle kunna följa årsmötet 
hemifrån. Vill du delta men tillhör riskgrupper eller är sjuk, meddela i så fall förväg om du vill 
delta via internet. Skriv i så fall till info@skonstaholm.se.  
  
Har du kompetens och kanske till och med utrustning för att sända ut årsmötet via internet? Vi 
vill i så fall gärna ha din hjälp! Mejla i så fall styrelsen på info@skonstaholm.se. 
 
Vårens städdag 
Vårens städdag äger rum lördagen den 25 april kl. 10.00 – 14.00. Separat inbjudan till städdagen 
kommer att dels ut längre fram. 
 
Kommande trädgårdssäsong  
Trädgårdsutskottet planerar den kommande säsongen. Förutom förbättringsarbeten vid 
gavlarna är tanken att styrelsen ska inventera områdets trädbestånd och smidesräcken samt 
undersöka lösningar för att minska behovet av komposten och åtgärder för att minska biltrafik 
på gräsmattor och gångvägar. Är du intresserad av att engagera dig i någon av dessa frågor 
tillsammans med styrelsen, mejla i så fall tradgard@skonstaholm.se.   
 
Takarbeten 
Takarbetena är nu i full gång på hus 3. Inför takarbetena på hus 4 och 5 (Söndagsvägen 60-76) 
kommer styrelsen fotografera fasaderna på dessa hus. Styrelsen vill med fotograferingen skapa 
goda förutsättningar att reda ut ansvarsfrågan vid eventuella skador på fasaderna. Detta innebär 
att någon eller några från styrelsen kommer röra sig nära husen och fotografera under helgen 
vecka 12. 
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