Ostkrokens Mötesplats Solsidan
Mötesplats för
grillning och träffa
grannar. Enbart för
boende på Ostkroken.
VARFÖR?

Caption describ ing
picture or graphic.

År 1982
Grillplatsen var en liten plätt med
3x3 stenplattor och en
cementgrill på ca 35 cm
diameter.
Kontaktkommittén som det hette
förr ville göra en lite större
grillplats. De fick ett antal
stenplattor av Bostaden och en
cementring som var ca 80 cm i
diameter. En hyresgäst
tillverkade ett galler på sitt jobb.

Kontaktkommittén och några
hyresgäster lade dit plattorna så
området blev lite större och som
sagt en grill där det rymdes lite
mer än 4 fläskkotletter. En av
hyresgästerna var plattläggare
och hade både kunskapen och
verktyg för att det skulle bli bra
gjort. Många frivilliga timmar
lades ner för att få detta
gemensamma område

Men som ni vet ”mycket vill ha mer”

Den här grillplatsen som
den ser ut idag har
tillkommit enbart för att
det funnits engagerade
hyresgäster på
Ostkroken som lagt ner
många timmar av sin
egen fritid. Roliga
timmar där man både
fått lära sig samt lära ut.
Vi har fått en
gemenskap som vi
kanske inte skulle haft
annars.
Vi önskar bara att fler
boende i kvarteret kom
ner till Solsidan.
Men det kanske blir så
nu när man inte får
grilla på balkongen.

90-talet

Vi ville ha större yta, staket och
Vi gjorde en ritning och visade
tak samt en större cementring till Bostadens områdeschef, han och
grillning. En treårsplan gjordes.
Brandmyndigheten tittade på
ritningen och allt godkändes.
.
År 1. Stenplattor över hela
kortsidan på kvartersgården och
en STOR cementring som grill.
År 2. Staket runt om.
År 3. Tak och skorsten.

www.ostkroken.se

År 1 fick vi material från Bostaden, mera
stenplattor och sand kördes dit men, det
var hyresgästerna på Ostkroken som
lade flera dagar av egen fritid för att
stenplattorna skulle på plats.
De gjorde en grillplats för alla som bodde
på Ostkroken

Några i styrelsen bodde också en
trappa upp med enbart den lilla
balkongen att grilla på.

År 2 räknade kvartersstyrelsen ut hur
mycket virke och skruv som behövdes till
staket, och takstomme.

Kvartersstyrelsen och
hyresgäster ägnade flera helger
av roligt arbete för att
färdigställa grillplatsen.

Bostaden körde ut virket men….
Det var boende i kvarteret som byggde
och målade staketet. Och fixade
takstommen. Det gick många timmar för
det utan lön. Men trivs man i ett kvarter
vill man göra trivseln ännu bättre för alla.

År 3 var det dags för skorstenen
och färdigställa taket. Vi fick
takplåten av Bostaden.

Men ni ska veta att material till
skorstenen och plåten ovanför
grillen sponsrades av en
hyresgäst .
Grillgaller med vev är och också
skänkt av en hyresgäst.

Vad har hänt mer?
Man måste ha ett vedhus, veden fick inte
ligga ute, sagt och gjort det fixade vår
ordförande. Inget material från Bostaden.
Han fixade det själv.
2011 satte några från styrelsen och hans
kompisar upp fönster runt grillplatsen. Nu
var det ytterligare en
hyresgäst/styrelsemedlem som sponsrat
något till grillplatsen. Det vi fick från
Bostaden var godkännande att lägga upp
rutorna.
2011 byggdes också den stora altan som
finns i anslutning till grillplatsen. Material
fick vi av Bostaden men den byggdes av
hyresgäster och styrelsemedlemmar.

Av virket som blev över snickrade man
ihop bord och två soffor.
Kvarteret hade haft samma utemöbler i 25
år och nu tyckte vi det var dags för något
nytt inför 30-års jubileum vi frågade
Bostaden om vi kunde få virke till
utemöbler så bygger vi själv. Svar Ja.
Resultatet blev ytterligare 3 bord, 4 soffor,
4 stolar, väggfast hörnbänk inne i
grillplatsen och ett litet bord till.
Inför 2012 (30 års jubileum) hade vi
namntävling Vad ska vår grillstuga med
tillhörande altan heta?
Det blev SOLSIDAN

Tack alla hyresgäster, styrelsemedlemmar samt vänner som under årens lopp
deltagit i detta byggande av Solsidan.
En mötesplats byggd för boende på Ostkroken av boende på Ostkroken.

