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Dirty Dough har öppnat 
Så har vi äntligen kommit dit att vi nu återigen har en restaurang i området. Det är mycket 
glädjande att verksamheten nu kommit igång och baserat på tillströmningen så har den varit 
efterlängtad. Allt byggnadsarbete är dock ännu inte slutfört, bland annat skall en ny entrédörr 
komma på plats, liksom en upphöjning av hela markytan mot Söndagsvägen. Vi hälsar Vic, Sara 
och deras personal varmt välkomna till Skönstaholm och ser fram emot ett långt och givande 
samarbete. 
 
Den liggande stammen i hus 9 
Efter flera rörfilmningar, avvägningar och entreprenörsbyten har vi nu äntligen lyckats slutföra 
arbetet med den liggande stammen på Skönstaholmsvägen 2-14. Det har varit ett öppet schakt i 
källargången under lång tid, något styrelsen beklagar, men nu är det äntligen klart. Nästa gång 
det blir aktuellt med ett byte blir om 70 år eller så. Stort tack till alla boende som stått ut. 
 
Takarbetet 
Vår entreprenör har i enlighet med tidsplanen slutfört takbytet på hus 3 och 4 och håller nu som 
bäst på att avetablera inför sommarsemestern. Men de kommer åter i höst för det tredje taket på 
hus 5 (Söndagsvägen 60-70). 
 
Hemsidan 
Som flera av er har uppmärksammat oss på så fungerar hemsidan långsamt. Det beror främst på 
att Wordpressplattformen som sidan drivs av är gammal och inte uppdaterad. Arbete pågår att 
uppdatera hemsidan genom styrelsens sekreterare och medlemmar i föreningen.  
Trädgårdskomposten 
Vi har fått ett flertal påpekande från Stockholms stad att komposten spritt ut sig över alltför stor 
yta. Vi ber er därför att när ni lägger dit ris, grenar och mull, så att detta inte hamnar på vägen 
till tennisplanen, samt att stapla så högt som det bara går. Plastpåsar och annat 
förpackningsmaterial får inte läggas i komposten. Följ skyltningen på plats! 
 
Nytt bidrag till Brf Skönstaholm 
Styrelsen har sökt och beviljats bidrag av Länsstyrelsens för förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. Bidraget täcker halva kostnaderna för att tillverka en kopia av den tidigare 
ekdörren som suttit i restaurangens entré. Vi har anlitat Nacka snickeri AB för tillverkningen. 
Under 2019/2020 har föreningen beviljats drygt 260 000 kr i bidrag för olika projekt som avser 
förvaltning av värdefull kulturmiljö. Bidragen är en bekräftelse på att Skönstaholm är välbevarat 
och sammanhållet. Området är unikt och detta höjer värdet på våra bostäder. 
 
Semestertider 
Nu stundar semestertider vilket innebär en ökad risk för inbrott. Prata gärna med era grannar 
om ni åker bort. Ta hjälp av varandra med att tömma brevlådan. Tänk också på att hälsa på 
okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i Skönstaholm. Och om du 
uppstå fel eller problem, så kontakta vår förvaltare via www.storholmendirekt.se.  
 
Att maila till styrelsens infoadress garanterar inte en snabb återkoppling eftersom styrelsen 
också kan vara på semester! 
 
Styrelsen önskar alla en skön sommar! 

http://www.storholmendirekt.se/

