Axplock 2021-03-31
Så är vi i stilla veckan inför påsk och vintern verkar ha rasat ut för denna säsong. Men kanske ska vi
inte ropa hej ännu och april brukar ju föra med sig påskväder.
En sak är säker och det är att här kommer lite information från er Brf-styrelse!
Välkomstträff för nyinflyttade
Som traditionen bjuder så bjuder Grannskapsklubben och styrelsen in till en träff för nyinflyttade
lördagen den 17 april med rundvandring och information. Inbjudan skickas ut till alla nyinflyttade
Vårens städdag - den 24 april!
Tyvärr får vi även detta år räkna med att städa på distans. Från städdagen och hela helgen kommer
en avfallscontainer finnas på plats där trädgårdsavfall kan lämnas. Vi vill påpeka att det är absolut
förbjudet att dumpa ris och löv i de intilliggande skogsområdena. Vi har tidigare fått klagomål från
kommunen om otillåten dumpning av trädgårdsavfall och vi har inget behov att dra på oss ytterligare
varningar. Styrelsen fortsätter att se över behovet av en gemensam grovkompost, men fram tills att
frågan är avgjord så får trädgårdsavfall mellanlagras på era egna skötselytor. Mer information om
städdagen kommer senare.
Brand och förvaring
Vi vill återigen påminna om vad som får och inte får förvaras i våra gemensamma utrymmen och
källargångar. Brännbart material får aldrig förvaras i gemensamma utrymmen!
Notera att cyklar och barnvagnar får förvaras i källargång under förutsättning att det finns en fri
passage på minst 90 cm.
Styrelsen uppmanar alla att omgående rensa bort förekommande brandfarligt material och
placera cyklar och barnvagnar så att fri passage erhålls.
För mer info, se: https://www.skonstaholm.se/page/dokument/riktlinjer/
Cyklar i cykelrum och i källargångar
Inför städdagen så uppmanar styrelsen alla medlemmar att märka sina cyklar med namn och adress.
Detta gäller även cyklar som står i källargångar. Omärkta cyklar kommer att flyttas bort, allt för att
möjliggöra för fler att kunna förvara cyklar på ett säkert sätt.
Underhållsmålning i april och maj
Föreningen anlitar Stadig hand för underhållsmålning av balkonger, dörrar och takdetaljer. Planen är
att börja med balkongerna på Skönstaholmsvägen 7-13 och Skönstaholmsvägen 105-113 för att sen
ta balkongerna på gavlarna till Söndagsvägen 114, 63, 47 och Skönstaholmsvägen 14, 28, 44.
Prioritering av dörrmålning görs utifrån den plan som styrelsen tagit fram. Berörda kommer
kontaktas separat om dörrmålning.
Skönstaholm i sociala medier
För er som vill läsa om annat än borttappade soprumsnycklar på Facebook vill styrelsen tipsa om
några konton på sociala medier med skönstaholmsanknytning. På Instagram finns Skönstaholm med
massor av bilder hämtade ur bostadsrättsföreningens fotoarkiv, ArkDes och nytagna foton.
Instagramkontot Ett rum till visar interiörerna i ett Skönstaholmshem. På Facebook och Instagram
finns Renoveringsraseriet, en förening som värnar kulturarvet i äldre byggnader, och som i två
populära bildinlägg framhåller Skönstaholm som ett gott exempel på en förening som förstått värdet
i att bevara ursprungliga byggnadsdetaljer. Samma förening har publicerat en föreläsning där också
Skönstaholm lyfts fram.
<Vänd>

Stadsvandring i Skönstaholm
Stadsmuseet arrangerar en stadsvandring där Skönstaholm är en av huvudpunkterna. Vandringen
äger rum tisdagen den 1 juni kl. 18.00 - 19.30 och kostar 120 kr. Föranmälan till Stadsmuseet krävs.
Årsmöte 2021
På grund av den stora smittspridningen planerar styrelsen att genomföra årsmötet först i juni.
Årsredovisningen kommer att distribueras till medlemmarna som vanligt under våren.
Är du nyfiken på vår förening, våra fastigheter och utmaningar och vill pröva på att sitta styrelsen?
Hör i så fall av dig till Valberedningen på valberedningen@skonstaholm.se.
Styrelsearbetet i Brf Skönstaholm är en gedigen snabbkurs i hur en bostadsrättsförening fungerar i
teori och praktik!
Slutligen...
Så tillönskas alla medlemmar och hyresgäster en fortsatt trevlig vår. Påminnelsen om vikten av att
hålla lövfångare och rensgaller fria från löv och grus kvarstår. Har ni själva inte möjlighet att rensa
ber vi er kontakta Storholmen så hjälper de till. En översvämning kan ge stora och onödiga
kostnader.
Många glada påskhälsningar från er styrelse
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