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Sommar verkar aldrig ta slut i 
år. Det är bara att tacka och 
ta emot. Tänk vad härligt att 
då ha tillgång till en så fin 
gård som vi har. 
 
 
Gräsmattan 
Vi tackar varandra för att vi 
hörsammat styrelsens vädjan 
att vara rädd om gräsmattan! 
Tyvärr är det väl så att alla 
inte riktigt förstått att cyklar 
och inlines inte hör hemma 
på gräsmattan. Tala med 
barnen och tipsa dem om de 
stenlagda gångarna runt 
gräsmattan. 

 Cykelparkering 
För att skapa plats på går-
den, bör du tänka på att ställa 
in din cykel i cykelförrådet om 
du slutat cykla för säsongen. 
Låt heller inte gamla skrot-
cyklar stå kvar och ta plats i 
cykelstället, frakta bort den 
istället. 
 
Inbjudan till trädgårdsdag 
Söndag 12 oktober. Anslag 
kommer att sättas upp. 
 
Grindarna 
Vi vill återigen påminna alla 
om att stänga grindarna 
varsamt. De är tyvärr mycket 
slamriga och det bildas kraf-
tiga ekon mellan husen. 
Eftersom flera grindar är fäs-
tade i ytterväggarna, fortplan-
tar sig ljuden också i byggna-
derna. Tänk på din granne! 
 
Motioner till stämman 
Verksamhetsåret är just 
avslutat. Det innebär att alla 
vi, enligt våra stadgar, har en 
månad att skriva motioner till 



den kommande stämman. 
Styrelsen har beslutat att, 
som tidigare år, förlänga 
motionstiden t o m 31 
oktober. 
Av din motion, som du kan 
lämna i föreningens brevlåda 
eller som e-post via hem- 
sidan, ska klart framgå att 
det är en motion du skriver 
samt vilka yrkanden du har. 
 
Nya grannar 
Sedan senaste Bryggan har 
vi fått nya grannar som vi 
hälsar välkomna till Hammar-
by Strand. 
I lgh 211 bor numera M. Bo- 
ström och D. Christison, i lgh 
355 bor S. Bergling. 
I lgh 217 bor J. Valtanen och 
C. Bengthag. I lgh 512 bor G. 
Lindström och L. Strömdahl 
och i lgh 650 bor G. Lind- 
ström och B. Edstrandh. 
Den 1 oktober flyttar O. Ru- 
neskär in i lgh 419. Hoppas 
ni alla ska trivas i vår fina 
förening. 
 
Som ni säkert också lagt 
märke till har vi fått två nya 
lokalhyresgäster. 
I videobutiken har ”Video- 
rullen” slagit upp portarna 
och i restaurangen bakar ”Il 
Destino” pizzor för glatta 
livet. 

 Vicevärden 
Vår vicevärd Simon Rudholm 
är oftast glad och nöjd när 
han gör sina ronderingar i 
fastigheterna. Men han blir 
inte glad när han kommer in i 
grovsoprummen. Där ser det 
ofta bedrövligt ut. Vi vill åter 
påminna om att det inte är 
tillåtet att ställa sopor på 
golvet utanför de stora gröna 
containrarna. För bortforsling 
av sopor som står på golvet 
får föreningen betala extra, 
då detta inte ingår i tömnings-
avtalet. 
Detta betyder dock inte att 
det är fritt fram att fylla 
containern med sängbottnar, 
bokhyllor, stolar, fåtöljer och 
annat skrymmande. Sådana 
stora grovsopor måste du 
frakta bort själv på egen 
bekostnad. Det blir annars du 
och dina grannar som också i 
framtiden får stå för de ökan-
de kostnaderna för sophan-
teringen. Det kommer att sy-
nas på månadsavgiften! 
 
Försäkringar 
Styrelsen har tidigare infor- 
merat om att vi bytt bolag för 
fastighetsförsäkringen. 
Vår försäkring är nu tecknad i 
If. 
I försäkringen ingår också 
avtal om ohyra. Om du har 
 

 



oturen att råka drabbas av 
detta, ringer du till Anticimex 
och uppger att vår fastig- 
hetsförsäkring är tecknad 
hos If. 
Styrelsen påminner i detta 
sammanhang om vikten att 
teckna ett borättstillägg till 
din vanliga hemförsäkring. 
Premien för tillägget kostar 
c:a 100:-/år. 
 
SBAB 
Det förtjänar att återigen 
påminna om erbjudandet till 
medlemmarna om möjlig- 
heten att skriva om sina 
privata bostadslån. Kontakta 
någon i styrelsen för att få 
ansökningsblanketter.  
Tel.nr. i varje entré. 
 
Efterlysning 
Inga Modén, lärare på Konst- 
högskolan och boende i vår 
förening, frågar i detta blad 
om någon boende i vår 
förening möjligtvis kan hyra 
ut ett rum till en av hennes 
kvinnliga studenter. 
Vänligen kontakta Inga på 
telefon 694 75 74. 
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