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JUNI 2015  

 Brev från kolonien 

Nu är rabarbern som bäst! Du är välkommen att plocka till en härlig 

försommarpaj. Det finns en kolonilott bakom den västra vattenkranen 

där det finns rabarber att plocka för samtliga boende. Det finns också en 

”örtagård” i nordöstra kolonilotten, närmast komposten. Den är också till 

för oss alla. Just nu finns salvia, gräslök, oregano och litet längre fram på 

sommaren kommer gul och röd lök, sallad och grönkål och kanske nå´t 

annat grönt! Vi är många som ska dela på godsakerna, så ta bara vad 

som behövs för tillfället så räcker det till många fler. 

En riktigt skön sommar önskar Kolonisterna! 

gm Ina Churchill, mobil 070-5114949 

 

 
Höstlöven 

bjöd på tipspromenad och grillkorvs-middag den 25 maj. Individuell 

mästare i tipset blev Runo Carlsson. Nedan syns ett par bilder från 

evenemanget. Några deltagare ger sig iväg med pennan i högsta hugg, 

medan grillgubben är i aktion på sitt håll. 

 

 

Noterat från parkeringsloggen:  

Anki Gützkow har lämnat garageplats 44 som övertagits av Per 

Johansson 1 juni. 

 

 



Parkeringen 

Arbetet med att hitta en lösning på parkeringsfrågan pågår. För att avlasta 

styrelsen har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgruppen består av Karin Falk 

Bv8, Anders Malmquist, Bv8, Lars Alexandersson Bv10 samt Göran Lif, Bv6.  

Arbetsgruppen har haft ett första möte med den landskapsarkitekt som fått 

i uppdrag att ta fram förslag på hur vi på bästa sätt ska kunna anlägga ett 

40-tal parkeringsplatser på vår egen mark med hänsyn tagen till bland 

annat miljö, säkerhet och kostnader.  

Förutom våra egna önskemål finns många faktorer som påverkar våra 

möjligheter.  

 Solna stads framtida planer för området som ännu inte finns i detalj 

utan endast som en övergripande viljeinriktning. 

 Riskkapitalbolaget Capmans planer (Capman äger som bekant if-huset 

samt marken runt byggnaden och ovanför garaget samt det som vi 

brukar kalla parkeringsplatsen Axet.)  

 Reglerna för Nationalstadsparken 

 Det arkitektoniska värdet av vår egen miljö som enligt uppgift är unik 

och inte får ändras hur som helst.  

I en första etapp ska vi försöka få tillstånd till ett tjugotal platser där vi helt 

och hållet är på egen mark och därmed oberoende av Capman. 

Platserna är huvudsakligen lokaliserade till området kring Bv 6 och 8. 

Arbetsgruppen har också haft ett första möte med Capman (styrelsen har 

tidigare haft möten, både med Capman och Solna stad).  Capman har 

planer på att ytterligare utöka antalet parkeringsplatser för Ifs räkning och 

har ganska tydligt klargjort att de inte har för avsikt att hyra ut några 

platser till oss. 

För platserna mellan if huset och Bv 16 har vi dock fått förlängt avtal med 3 

månader vilket ger oss ett något litet andrum. 

Vad händer nu? 

Vi räknar med att styrelsen ska kunna skicka in bygglovsansökan för etapp 

1 till Solna stad innan semestrarna. Handläggningstiden för ansökan får vi 

räkna med är minst ett par tre månader. När vi har resultatet från ansökan 

kommer samtliga medlemmar i Bladet att informeras innan styrelsen fattar 

beslut om iordningställandet av parkeringsplatserna. Givetvis kommer då 

offerter att tas in från minst tre entreprenörer. 

Parallellt kommer arbetet med Fas 2 att löpa. På grund av svårigheter med 

tillfartsvägar, där vi är beroende av Capman, blir processen mer 

komplicerad. 

Parkeringsgruppen gm Karin Falk 

 

 



 
 

Utanför Bv16 har under våren funnits en mycket vacker tulpanodling som inte 

är sämre – möjligen något mindre - än hos de holländska mästarna. Heders! 

 

April och maj månader har varit kyliga och de närmast föregående dagarna i 

juni blåsiga. Men det blir väl bättre någon gång. ALLA BOENDE I BLADET 

TILLÖNSKAS EN LAGOM VARM OCH PÅ ALLA ANDRA SÄTT GIVANDE SOMMAR!  

 

Göran Lif/Jan-Erik Lindahl 

 

 

 

 

 

 


