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Trädgården i vintervila
Tack till alla som deltagit i trädgårdsar-
betet under året. Vid höstens städdagar 
gjorde ett antal medlemmar en jättefin 
insats. Delar av staketet togs bort och en 
del buskar och små träd kring lekplatsen  
gallrades och klipptes ner. Tanken med 
de stympade växterna är att det skall bli 
lättare att fortsätta med föryngringen av 
växtmaterialet. Nästa säsong kommer vi 
att fortsätta med borttagning och nyplan-
tering bl.a i området på sydsidan mellan 
Barks väg 10 och 12.

Ljus i trädgården
Nu när vintermörkret har tagit över känns 
det fint med ljus i trädgården. Resultatet 
av Anki Gützkows motion blev en riktad 
belysning av den stora eken nedanför 
Barks väg 8. Lampan lyser samma tid som 
övrig gatubelysning.

Borrhammare
För nytillkomna medlemmar vill vi infor-
mera om att föreningen har en borrham-
mare som kan lånas av medlemmarna. 
Våra betongväggar är nästan omöjliga att 
borra i med vanlig slagborr. Låna gärna 
den större borren så går arbetet lättare 
och dina grannar störs mindre. Kontakta 
styrelsen för lån.

Avgiftsfri månad!
Förutom den annonserade avgifts-
sänkningen från och med januari 
2008 med 5% har styrelsen tagit 
beslut om en avgiftsfri månad.

Betalningsavierna för nästa kvartal 
som distribueras ut vecka 50 har 
för januari månad beloppet 0 kr. 
För den som har autogiro sker 
regleringen automatiskt. Kanske 
årets julklapp!

MÅNADSBLADET 
I skrivande stund får 
jag veta att den nyss 
utdelade uppdaterade 
versionen av Informa-

tionsbladet innehåller en del tokigheter 
fr.o.m sid 12. Vad som hänt är en gåta 
men något gick antagligen snett vid över-
föringen av dokumentet till kanslidatorn 
(eller annat). Hur som helst kommer det 
att kopieras om och delas ut i nästa vecka. 
Hoppas på överseende. 

Styrelsen vill passa på att önska alla boende 
i Bladet en trevlig Jul & Nyårshelg.

Ann Nyström
Informationsansvarig
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Trivselklubben Höstlöven
För boende i Bladet som är 60+

Årsmötet i oktober beslöt att ändra stad-
garna så att Höstlövens verksamhetsår 
fr.o.m 2008 kommer att sammanfalla 
med kalenderåret. Detta betyder att verk-
samhetsåret 2008 förlängs med ett kvartal 
- tom 31 december 2008.

Styrelsen har fattat beslut om att systemet 
med kontaktombud upphör från årsskif-
tet. Uppgiften att bistå medlemmarna 
med enklare stöd såsom att göra enklare 
ärenden vid akut sjukdom och liknande 
övertas av styrelsens ledamöter. Medlem-
mar, som har behov av stöd och hjälp, 
kontaktar alltså någon styrelseledamot.
 
Vid årets första månadsmöte - den 28 
januari - kommer Åke Schwahn, MD, 
från Uppsala att ge oss en betraktelse över 
temat ”Att sova eller inte sova på äldre 
dar.”
 
Temat för februarimötet - den 25 febru-
ari - kommer att vara ”Allan Edwall” med 
medverkan av Ivan Dittmer.

Månadsmöten blir det även den 31 mars 
och 28 april. Alla månadsmöten börjar kl. 
18.30.
 
Två studiebesök planeras under våren. 
Dessutom en heldags vårutflykt i slutet av 
maj eller början av juni.
 

Men sista träffen för i år har vi kvar:
Luciafirande den 12 december.
Välkommen!

Höstlövens styrelse
Ordförande
Staffan Zetterqvist
Barks väg 8, Tel 758 15 24

Vice Ordförande
Eva von Usslar
Barks väg 16, Tel 85 70 94

Sekreterare
Runo Carlsson
Barks väg 8, Tel 655 10 65

Kassör
Lars-Åke Flood
Barks väg 6, Tel 97 66 22

Övriga ledamöter
Leif Andersson
Barks väg 12, Tel768 37 82

Märta Lindberg
Barks väg 8, Tel 85 40 07

Paul Zavrel
Barks väg 10, Tel 85 72 59

Styrelsesuppleanter
Gunborg Nordblad
Barks väg 16, Tel 624 39 17

Monica Trönnberg
Barks väg 12, Tel 85 86 98

Styrelsen kommer att sammanträda: 
14 januari, 11 februari, 17 mars,  
14 april och 12 maj.
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Att tänka på vid badrumsre-
novering
Det är många som planerar att bygga om 
badrummet och vi påminner därför om 
vikten av att montera rätt element i bad-
rummet. 

Elementet i badrummet är kopplat till cir-
kulationen av tappvarmvattnet och ingår 
alltså inte i samma slutna system som de 
övriga elementen i lägenheten.

Om fel typ av element monteras i våtrum 
finns risk för förorening av dricks- och 
varmvatten och hela varmvattencirkula-
tionen kan skadas. 

Tänk också på att du som beställare 
skall se till att hanverkare tar hänsyn till 
övriga boende i samband med omygg-
nation. Grovsoprummet får ej användas 
för byggskrot, det skall din hantverkare 
ta hand om. Emballage och annat skall 
fraktas bort så fort som möjligt och inte 
ligga kvar på våningsplanet eller utanför 
portarna.

Antingen arbetet utförs av den boende 
själv eller av entreprenör ansvarar bostads-
rättsinnehavaren för skador som nu eller 
i framtiden kan uppkomma på förening-
ens eller andra boendes egendom. Anlita 
därför bara entreprenör som är certifierad 
för våtrumsarbete.

Tvättstugorna
Det har varit fel tid till timern i tvättstu-
gan Barks väg 16 vilket är förklaringen till 
att strömmen slagit av för tidigt. Det är 
nu åtgärdat.

Torkskåpet i 12´an har vid flera tillfällen 
stannat då timern (tiduret) vridits tillbaka 
efter avslutad torkning. Det är överhett-
ningsskyddet som reagerar när fläkten 
stängs av medans temperaturen fortfa-
rande är hög. Låt alltså torkningen gå tills 
det slår av enligt timern så undviker vi 
problemet.
 

En trevlig tradition
Adventskaffet den 2 december var väl-
besökt och konstklubbens utställning 
var uppskattad av många. Visserligen var 
det inte hembakta bullar i år (förra året 
hade Anki Gützkow bakat 100 bullar!) 
men det smakade tydligen gott ändå med 
kaffe, bröd och glögg. 

Qi Gong
Qi Gonggruppen har avslutning den 10 
dec. Information om Qi Gong för 2008 
kommer i januari.

Jag vill passa på att önska samtliga QI 
Gong tjejer En God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt År!

Kerstin Johansson




