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HÖSTSTÄDNING

SÖNDAGEN DEN
17:E OKTOBER
Kl. 10.00
Nu är det dags igen för den årliga
höststädningen!
Passa på att vara med. Du får tillfälle
att träffa dina grannar och kanske till
och med få syn på någon styrelsemedlem som irrar runt med spade eller
kratta. Väl mött!
Ni som inte har varit med förut kan ta
kontakt med era trappombud för information.
Jord kommer att tippas mittemot Segelflygsgatan 35, bredvid behållaren
för tidningar. En skräpcontainer kommer att ställas upp framför föreningslokalen, Segelflygsgatan 18. Höststädnignen avslutas med korvgrillning och
fika.

SKARPNÄCKS
FRAMTID

oktober - 1999

- en betongklump har satts upp på
Uppvindsgatans förlängning för att
hindra infart av bilar.
- en papperskorg har satts upp på
Uppvindsgatan (placeringen har tyvärr
inte blivit riktigt där vi hade tänkt oss).
- området bakom tunnelbanan, mellan
Segelflygaren och Vingen är väldigt
vattensjukt under våren. Där har man
lovat en bättre lösning.
- den fyrkantiga planteringen med
soffor vid Ballonggatans förlängning
har, som ni kanske har märkt, rensats
på tistlar. Kommunen har lovat att rabatten skall skötas bättre.
- området mitt emot Segelflygsgatan
35-43 (som kallas kvarteret Baslinjen)
kommer att rustas upp (troligtvis i vår).
- vi har frågat om belysningen generellt i hela Skarpnäck. Man har bett att
få återkomma när man har diskuterat
frågan i Stadsdelsnämnden.
- snöröjningen kan och ska förbättras
har kommunen lovat. Enligt kommunen
ingår det i det avtal man har med entreprenören att det ska skottas utanför
våra portar, fram till gatan (på de ställen där kommunen äger marken).
Man har även sagt att det är viktigt att
få signaler direkt om snöröjningen inte
sköts. Vi hoppas att löftena kommer att
infrias.

Styrelsen har engagerat sig i Skarpnäcks Framtid, ett samarbetsorgan för
Stadsdelsnämnden och olika föreningar och organisationer i Skarpnäck.

Vi i styrelsen:
Ordf. Peter Thyselius
Tel. 604 28 83
Vice ordf. Jean Carpentier Tel. 93 32 23
Sekr. Desirée Solhall
Tel. 93 46 85
Ekonomi Eva Jansa
Tel. 724 87 27
Infoansv Leif Holmgren
Tel. 604 38 41
Lokalansv. Torbjörn Roth
Tel. 724 77 77
Bastuansv. Sigvard Magnusson Tel. 94 27 94

Saker som föreningen fått gehör för är
bl a:
- ökade städinsatser på Skarpnäcks
Allé.

Ecuro:
Felanmälan
Lena Johansson
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Vi kan redan nu tala om att det bara
blir glas och metall som skall sorteras.

GROVSOPRUMMET
Några saker att tänka på när ni besöker grovsoprummet:
• Se till att belysningen är släckt och
att dörren är ordentligt låst.
• Säg till barnen att inte leka där - för
barnens egen säkerhet!
• Bilbatterier skall inte lämnas här
utan vid närmaste bensinmack. Små
batterier ska ni lägga i uppsamlingskärlen vid ICA eller på Pilottorget mitt emot Konsum.
• Målarfärg och andra lösningsmedel
skall inte lämnas i grovsoprummet.
• Grovsoprummet stängs 21.00 och
efter det klockslaget kommer man
inte in där. Ställ inte saker utanför
grovsoprummet eller inne i garaget.

Kartong kan du idag kasta i en uppsamlare på Gondolgatan som ligger i
grannföreningen Vingen.
För plast och metall finns det uppsamlare vid Pilottorget och vid ICAaffären, där kan du också lämna dina
batterier ( ej bilbatterier).

BYTA GREJOR
Segelflygsgatan 37 önskar bli av med
en tom kompost. Finns det någon som
är intresserad? Kontakta Leif Holmgren.
Om någon vill byta saker skriver vi
gärna om det i tidningen. Det kan gälla
allt mellan himmel och jord.

FELANMÄLAN
ECURO 29 03 25
Vardagar mellan 7.00-16.00,
lunchstängt 11.00-12.00
Detta är det telefonnumret du använder om något har gått sönder.
Det går givetvis att ringa Jouren om
något går sönder efter kontorstid, men
tänk på att det kostar mycket mer för
föreningen.

GARAGET
Det finns några lediga parkeringsplatser i garaget. Den kortaste perioden
för att hyra en plats är tre månader.
Platser utan el kostar 415 kronor och
med el 485 kronor. Kontakta Ecuro på
tel. 404 03 06 om du är intresserad.

KÄLLSORTERING
Det kommer att ställas i ordning ett
källsorteringsrum så att vi också kan
dra vårt strå till stacken för att skona
miljön.
Den exakta placeringen skall styrelsen
fatta beslut om i oktober.
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Styrelsen har bildat en garagegrupp,
som ska se till att garaget fungerar så
bra som möjligt. Med jämna mellanrum
kommer man också att kontrollera att
inga obehöriga parkerar i garaget. Det
händer tyvärr att folk utnyttjar platser
de inte har rätt till, vilket ger föreningen en ekonomisk förlust.
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UPPSTÄLLNING AV
PORTAR
Portarna ställs upp med en sten eller
en pinne för att underlätta in- och utpassering. Vissa portar har gått sönder
nertill. Fortsätter det tvingas vi byta ut
portarna, till en kostnad av många tusen kronor.
Tyvärr har det också visat sig att inbrottstjuvar utnyttjat att portarna varit
uppställda.

att uppnå lägre elpriser för medlemmarna.
Vi har fått in ett bra anbud som vi
kommer att informera om inom kort.

RÖKNING I PORTAR
OCH HISSAR
Det är förbjudet att röka i trappuppgångar och hissar. Var god respektera
detta för allas trevnad. Visa hänsyn.

FÖRENINGSLOKALEN

TIDNINGEN

Föreningslokalen går att hyra mellan
klockan 07.00 och 22.00.
Att hyra lokalen kostar endast 100:- /
dag. För vidare information, kontakta
lokalansvarige, Torbjörn Roth,
tel. 724 77 77.

Styrelsen har bildat en tidningsgrupp
som förhoppningsvis kommer att göra
vår tidning mer innehållsrik än vad den
är idag. Dessa medlemmar kommer att
presenteras i nästa nummer av Segelflygaren.
Vi har även diskuterat andra sorters
engagemang för våra medlemmar.
Det kanske finns något just du har,
som ligger dig varmt om hjärtat och
som du kan bidra med i vårt gemensamma föreningsarbete.

ANDRAHANDSUTHYRNING.
För att hyra ut sin lägenhet i andra
hand, måste man få styrelsens godkännande.
Godtagbara skäl är antingen arbete
utomlands eller arbete/studier på annan ort. Man skall kunna visa upp intyg från arbetsgivare/universitet.

HUSDJUR I TRAPPHUS
Styrelsen får in fler och fler klagomål
om att de som har hundar och katter
låter dessa springa fritt i trapphusen.
Att transportera sin hund eller katt till
och från lägenheten är naturligtvis helt
i sin ordning, men det är inte tillåtet att
ha sina husdjur fritt springande i
trapphuset.

NYA MEDLEMMAR
Sedan förra numret av Segelflygaren
(juni -99) har vi fått 26 nya medlemmar. Vi hälsar dem välkomna till vår
förening och hoppas att de ska trivas
hos oss.

SLUTORD

”GRANNSAMVERKAN”
Styrelsen har tagit kontakt med våra
grannföreningar Vingen och Navigatören. Vi tror att det kan bli bättre om vi
samarbetar i frågor som berör oss alla
här på Skarpnäcksfältet.

Tills vi möts igen så går det alltid att
besöka vår hemsida :
www.segelflygaren.nu
Eller rent av ringa någon av oss som
sitter i din styrelse, om det är något du
undrar över.

BILLIGARE EL
Årsstämman gav styrelsen i uppdrag
att ordna en upphandling med avsikt
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