Full fart på årets husfest
Stort tack till festfixarna
Marie, Jacob, Markus
och Jesper.
Och så vill redaktionen
passa på att önska alla i
huset en riktigt fin och
trevlig sommar!
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Fler bilder på sista sidan

Jacob sprang bredvid ponnyryttarna och kollade att allt gick rätt till vid tältet. Jesper var
med överallt och alla deltog i dragkampen.
Stämningen var varm och grillen osade –
precis som sig bör på en picnic i det gröna.
Killarna från Hötorgshallen jobbade på
och snart var lammet och de goda (mycket
goda) korvarna ätfärdiga. Flera hade med sig
lite extra skaffning i form av sallader. Allt gick
åt – allt utom brödet – fastän det togs om
hand för senare förtäring. En mycket lyckad
fest – det var vi alla helt eniga om.
Birthe Galt

6 juni – en dag med drag

Det är nog inte så lätt att avgöra vad
som var roligast denna kulna nationaldag då Vita Huset bjöd in sina invånare
till husfest.

På gräsmattan vid Markuskyrkan bänkade sig
vuxna och barn vid borden som dagen till ära
var täckta med vita pappersdukar.
Tur hade vi för vädergudarna behagade
ordna med uppehållsväder – då och då kändes
det till och med som om solen fanns däruppe
någonstans. Blå och gula ballonger vajade för
vinden och Marie visade hur man blåser upp
och knyter till en ballong så att luften hålls på
plats.

Redaktör: Olle Eriksson

VAR UPPMÄRKSAM OM DU BEHÖVER FÅ LÄGENHETEN UPPRUSTAD

Övriga frågor

Att det tidvis är dålig ordning
i stugan har väl alla sett.
Ragnsell tömmer och städar
två gånger i veckan.
Oordningen kan bero på att
hyresgäster lägger sopor i fel
kärl eller att utomstående
kommer in och rör till.

Miljöstugan

Den dåliga lukt som periodvis finns i trapphus
och korridorer kan bero på att hyregäster
glömmer stänga luckorna till sopnedkastet,
menar förvaltaren. SveBo ska undersöka om
man i stället kan installera luckor med
magnetlås som stängs automatiskt. Det enda
alternativet är annars att ha soptunnor på
gården.

Sophantering

men undantag görs för vissa prioriterade
grupper som sjuka och funktionshindrade.

.

SveBo tar tillbaka tidigare
löften om reparationer
Sedan det blivit klart att SveBo blir kvar
som värd ska det åter gå att få lägenheten reparerad. Men bara om hyresgästen
följer de nya regler som SveBo har infört.

Beskedet gavs på det möte som styrelsens
representanter Magnus Porsner och Staffan
Arvidsson hade med förvaltare och bovärd i
slutet av april.
Så här ska det gå till i fortsättningen:
Kontakta bovärden för ny genomgång av
önskemål om reparation. Vid positivt beslut
måste hyresgästen beställa jobbet inom tre
månader. Väntar man
längre dröjer det ett år
innan det går att göra en
ny ansökan.

Fiberkabel
Snarft blir det möjligt
att få snabbare bredband
in i lägenheterna.
Installationen ska ske
under hösten och blir i
form av ett nytt litet
skåp bredvid elskåpet. Se
även informationsblad
från SveBo.

Stambyte

Vi upprepade vårt gamla krav
på att bovärden ska kolla
huset regelbundet. Nytt
Vår nya bovärd heter
besked: det ska göras en rond
Mikael Lindberg
minst varannan vecka.
Tel 508 673 28
Det ska också bli lättare
att få tag på bovärd och
ansvariga på kontoret i Kärrtorp. Tidigare har
dezt varit personalbrist. Allt ska bli bättre nu
då huset fått en ny bovärd.

Att det blir stambyte är
helt klart men tidplanen
är inte fastställd. Pengar fiunns och förundersökning kommer att ske under hösten. Alla
hyresgäster ska bo kvar under renoveringen

Nu snackar vi cyklar.
Först något positivt:

FIXARDAGEN
Söndagen den 26 april tog
ett tjugotal boende tillfället
att skruva ihop och smörja
sina cyklar.
Det hela skedde med
hjälp av flinke mekanikern
Stenqvist som har sin verkstad i Hammarbyhöjden.
Magnus Jonsson ...

SEDAN NÅGOT SOM Å ANDRA SIDAN FÖRTJÄNAR EN REJÄL SVART SORGKANT, NÄMLIGEN:

Inte konstigt att de som vill ha koll på sin cykel
parkerar i farstun. Fast det inte är tillåtet.

17 maj upptäcktes att dörren till nedre cykelrummet stod på vid gavel. Åtminstonen en
cykel hann bli stulen innan dörren låstes igen.

HUR CYKLARNA HÄR I HUSET HAR DET

Laglydiga cyklar trängs som misshandlade
grisar i övre cykelrummet.

Nedre källaren:
slakten pågår för
fullt. Här stjäls
sadlar, styren, hjul
och hela cyklar.

Kaos på
väg till
tvättstuga
och
miljöstuga.

Vad göra?

