
 

 

  Axplock 2021-06-15 
 
Årsstämma och ny styrelse 
Styrelsen vill tacka alla som deltog på föreningsstämman 8 juni, både på plats, via länk och genom 
ombud! Vi vill rikta ett särskilt tack till valberedningen samt också tacka Petter Berndalen för hjälpen 
med att sända stämman. Protokollet från stämman kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.  
 
Den nya styrelsen består av: 
Carina Gillgren, ordförande 
Henrik Segerpalm, vice ordförande 
Magnus Jung, kassör 
Klara Strandberg, sekreterare 
Madelene Wennberg 
Emma Berggren 
Robin Divander 
Marie Östh 
Karl Hallberg 
Andreas Dahlbom 
 
Styrelsen arbetar i olika utskott och en förteckning över dessa kommer snart att finnas på hemsidan. 
Vidare inleder styrelsen arbetet med att behandla den till extrastämma bordlagda motionen. Datum 
för extrastämma kommer att meddelas senare.  
 
Lekplatserna 
Styrelsen genomför en allmän översyn av lekplatserna i syfte att höja nyttan och glädjen av dem samt 
åtgärda en del fel och brister. Bland annat är ett byte av den trasiga träkanten runt lekplatsen vid 
rundeln på gång.  
 
Bäst på hur lekplatser ska se ut och fungera är våra barn och ni föräldrar. Kom därför gärna med 
åsikter och funderingar. Kanske speciellt kring lekplatsen vid gaveln till Skönstaholmsvägen 87 då den 
ligger precis intill bilvägar och parkeringsplatser. Staket, flytt av lekplatsen eller annat? Vad blir bäst 
tycker ni? Skicka era synpunkter till info@skonstaholm.se 
 
Parkslide 
Parkslide har upptäckts på ett ställe i området (baksida hus 12, Skönstaholmsvägen 46-60). Parkslide 
är en invasiv växt som är väldigt komplicerad att få bort. Styrelsen kommer därför anlita en 
entreprenör för att bekämpa den. Vi vill uppmärksamma alla boende på att inte gräva runt området 
där parkslide växer, då detta stimulerar växten till att sprida sig samt att det räcker med att en liten 
del av växten hamnar på annat ställe för att den ska sprida sig. 



 

 

 
Skönstaholms putsfasader 
Besiktningen av områdets putsfasader och förslaget till en flerårig underhållsplan är klar. 
Kulturbyggnad AB, som föreningen anlitat, konstaterar att putsen och dess kulörer är en viktig del av 
områdets särdrag och kulturhistoriska värde. Och att det därför är viktigt hur fasaderna underhålls.  
 
Den noggranna besiktningen visar att fasaderna över lag är i ett gott skick. Det finns dock undantag 
som till exempel de stänkputsade gavlarna. De grovputsade partierna (spritputsen) är oftast i gott 
skick men skulle behöva tvättas och hål och sprickor lagas. De föreslagna underhållsåtgärderna med 
bifogad kostnadsuppskattning kommer utgöra ett underlag i styrelsens framtida prioriteringar. Läs 
mer på föreningens webbplats under rubriken ”Byggnader”.  
 
Fasadreparationer är ytterst kostsamt. Styrelsen vill därför passa på att påminna om att alla har ett 
ansvar för skötseln. Fasaderna tillhör föreningen och det är inte upp till enskilda att göra ingrepp i 
dem genom att borra och spika i fasaden. Putsskador kan också orsakas av växtlighet. Se därför till 
att beskära dina träd och buskar om de växer inpå husväggen. 
 
Arkitekturfestival söker skönstaholmshem 
Open House Stockholm är en arkitekturfestival där allmänheten bjuds in till guidade visningar av 
stadens mest unika och spännande byggnader och platser. Skönstaholm har varit med vid två tidigare 
tillfällen och de guidade visningarna i vårt kulturklassade radhusområde har varit mycket 
uppskattade.  
 
Det vore roligt att återigen kunna visa upp Skönstaholm för allmänheten och vi söker därför två till 
tre bostäder som vill ställa upp och öppna upp sina bostäder för allmänheten. Medverkan innebär 
två till tre guidade visningar om cirka 15 minuter i varje bostad under lördag och/eller söndag den 2 
till 3 oktober. Utöver visningarna blir det en rundvandring utomhus i området. Föranmälan kommer 
att krävas till ett begränsat antal platser på varje guidad visning. Om du är intresserad av att visa din 
bostad, mejla: info@skonstaholm.se eller lämna en lapp i postlådan på Skönstaholmsvägen 94. Läs 
mer om Open House Stockholm på arrangörens webbplats.  
 
Takrenovering i augusti 
Takarbetena på hus 9 (Skönstaholmsvägen 2-14) påbörjas i augusti, vecka 34. Boende i hus 9 kommer 
informeras separat i god tid före arbetena påbörjas. 
 
Sommaren 
Kom ihåg att tala om för era grannar om ni åker bort i sommar, hjälp varandra att se till husen och 
tömma brevlådor. Håll ögonen öppna, hälsa på okända människor och fråga om de behöver hjälp 
med något. Allt för att minska inbrottsrisken. 
 
Till sist vill vi önska alla skönstaholmare en trevlig sommar! 
 
/ Styrelsen 
 
 


