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HEDERSMÄN 

Staffan Nordgren 

-  Usch, jag måste erkänna att jag känner mig lite generad, säger Staffan i en 
intervju i lokaltidningen Mitt i Stockholm. Detta sedan han tillsammans med några 

andra tilldelats Äldreforums pris för förtjänstfulla insatser för äldre i Solna. Han 
beskrivs som lågmäld och ödmjuk och alltid med en hjälpande hand till övers för 

andra. Vi i Bladet vet att detta stämmer och utbringar ett fyrfaldigt leve för Staffan! 

Åke Bergstrand och Sune Holgersson är två andra hjälpsamma herrar som inte 
bara hissar och halar flaggor utan hjälper till med mycket annat, t.ex. plantering och 

snöskottning. Heders! 

Jag vill också nämna att bilderna i förra numret av infobladet var tagna och ställda 
till förfogande av Hans Jonsson. Tack! Fler av Hans bilder finns nu på hemsidan, 

liksom bilder från städdagen den 27 april. 

 

Tidningsbild    foto: Ann Nyström 

HEDERSDAMER 

Det finns damer värda att harangeras också, t.ex. Verna Strandberg som fyllde 99 

den 18 maj. Hon hade tillsammans med grannar ordnat en fin mottagning med mat 

och dryck av mångahanda slag se bilder!). Den pigga österbottniskan blev veder-

börligen hyllad. En present till Verna, av de många fina sådana, var möjligheten för 

henne att ställa ut tavlor i samlingssalen. Därför har 9 av Vernas många fina alster 

funnits till beskådande där under tiden 20-27 maj. 

Det är många som gör stora odlingsinsatser i våra planteringar och trädgårdar inte 

minst så här års. Jag kan inte räkna upp alla, men särskilt tack till Gunborg, 

Vibeke och Helga. 
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HÖSTLÖVEN 

Trivselklubben Höstlöven under Eva von Usslars ledning har varit synnerligen aktiv 

under den senaste veckan. Först utflykten till Åland den 23 maj (nästan 40 personer 

med Christina Carling som ansvarig) och sedan grillaftonen den 27:e med Ann 

Chaabane som huvudarrangör. Här deltog bortemot 60 personer i olika aktiviteter. 

Båda evenemangen gynnades av gott väder och dito humör.  

TRÄDGÅRDEN 

Bråda dagar är det för entreprenören (numera Bygg & Miljö), Karin Falk (styrelsens 

trädgårdsansvariga) och Laijla Molén (koloniföreningens ordförande). Framför Bv 6 

och 8 skall planteras häckar av samma typ som de mot gatan – det blir således inga 

extra parkeringsplatser där. I sydgränsen har taggiga buskar planteras för att för-

hindra fri passage över gräset och genom häckarna. På ytorna under träden kommer 

marktäckande perenner som gillar skugga, typ funkia och toffelblomma, att plan-

teras. På de frigjorda ytorna mitt emot koloniträdgården kommer att planteras 

smultronschersmin och dvärgsyrén. Området kring gungorna kommer att göras om 

och snyggas till. Stenpartiet vid trappan mellan Bv 8 och 10 har blivit omskött.  

 

ÖVERLÅTELSE 

Lägenheten 106, Bv 8, har förvärvats av Catharina Erlich och Anders Malmquist  

med tillträde 2013-06-03. 

 

PROBLEM  

finns fortfarande i 10:ans tvättstuga med ”dimbildning” och åtföljande signaler från 

brandvarnare. Styrelsen försöker lösa problemet som antagligen beror på för klent 

utsug av fuktig luft. Kanske hjälper det något om man t.v. öppnar ett fönster. 

 

För föreningsstyrelsen 

Göran Lif 

 

 

 


