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GRILLAR ATT LÅNA 

Grillsäsongen är inne. Föreningen har 2 stora grillar som kan lånas av medlem-
marna. Grillarna förvaras i ”snickarboa” som ligger inom koloniområdet. Använd 

gärna den elektriska grilltändaren i.st.f. tändvätska (ligger ovanpå någon av 
grillarna). Skarvsladd hänger på väggen i växthuset där också eluttag finns. Grillkol 

och ev. tändvätska får du hålla med själv, samt ansvara för att grillen släcks och 

rengörs. Askan får inte läggas på komposterna utan ska tas tillvara dagen efter och 
slängas i grovsoprummet. Se till att askan är ordentligt släckt. 

Ansvarig för grillarna är Ina Churchill, tel. 070-511 49 49, inachu@bredband.net. 

Du som grillar på balkongen: Tänk på att grill med öppen eld inte är tillåten där, 
men elgrill går bra. Tänk dock på att ta hänsyn till dina grannar. 

ÖVERLÅTELSER 

Lägenheten 137, Bv 6, har förvärvats av Gong Xiyao med tillträde 2013-06-28. I 

huset Barks väg 6 har också lägenhet 140 sålts. Köpare är Caj-Anders Skog med 

tillträde 2013-08-16. 

 

PARKERING  

Det är tillåtet att parkera för i- och urlastning framför våra brandgrindar, men inte 

att stå där någon längre tid. Det uppstår då hinder för bl.a. sophämtningen. 

Observera dock att marken framför brandgrinden till Bv 12 tillhör Vasakronan och inte 

Bladet, varför viss försiktighet där är tillrådlig. 

 

TRÄDGÅRDEN 

Uppsnyggningen av trädgården har kommit en bit på väg. Området kring sandlådan 

är klart och likaså grusplätten invid samlingslokalen. Buskplanteringen bakom 

växthuset blev fel på grund av ett missförstånd och ska göras om. Framför entré-

erna till 6 och 8 ska häckar och perenner planteras. Solna stad har lovat att någon 

parkansvarig ska komma och titta på de döda träden i ”skogen” bakom 6 och 8. 

Förhoppningsvis kommer man att vidta åtgärder. Nästa projekt blir att se vad vi kan 

göra åt stenläggningen framför entréerna. 

 

Tack till alla som bidrar till att göra fint i trädgården; det skulle inte funger utan er! 
(Karin Falk) 
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Ny och trevligare inramning till gungställningen 

 

TIDER 

Styrelsen har sitt första möte för hösten den 29 augusti. Infomöte är planlagt till 24 

oktober och höststädning av vår mark två dagar senare den 26:e. 

 

PÅ GÅNG 

Rensning av de smala avloppsrören (från kök i vinkeltreorna och tvåorna). Sopning 

och dammsugning i cykelrum. 

 

 

 För föreningsstyrelsen: Göran lif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med denna försommarbild vill  

VÅRA VÄNNER KATTUGGLORNA 

I TIVOLIPARKEN Önska glad OCH 

TREVLIG sommar. Det gör BLADETS 

Styrelse också! 



 

 

 


