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Förord
Vi har snart kommit till den tidpunkt då
sommaren endast håller sig kvar som
ett ljuvt minne. Den varma årstiden med
ledighet och umgänge är snart ett minne blott…
På den mödosamma vägen tillbaka till
verkligheten står våra hem som en oas i
asfaltsdjungeln.
Motorvägsbuller har ersatt fågelsången.
Lukten av våt asfalt och avgaser utgör
en skarp kontrast mot det kvardröjande
minnet av doften från en blommande
sommaräng. Utsikten över böljande
ängar och trollska skogar har bytts mot
tegelfasader och betong…
Fötter som har sprungit barfota skall
återigen förpassas ner i trånga skor.
Hud som har färgats brun av "på tok för
lite sol", skall ånyo stängas in under kavajer och kragar, där den kommer att
förblekna och mattas i takt med att
hösten gör sitt inträde…
Ja, så ser kanske verkligheten ut för en
del av oss. För att vi snabbt skall bli
uppdaterade och som en lisa för själen
kommer därför lite information:

Styrelsen
Ordförande

Desireé Solhall

93 46 85

V. ordförande,
Gårdsombud, info

Ronald Nordlund

93 30 85

Ekonomi

Eva Jansa

724 87 27

V. ek. Lokalansvarig

Jean Carpentier

93 32 23

Huvudgårdsombud
Info, garagegrupp

Leif Holmgren

604 38 41

Sekreterare

Ulla Hartikainen

724 87 54

Gårdsombud

Åsa Aarnio

724 11 80

Bastuansvarig

Sigvard Magnusson

94 27 94

Bredband
Många har kontaktat styrelsens medlemmar angående bredband. En "ITgrupp" har tillsatts efter beslut på årsstämman för att se vad marknaden har
att erbjuda.
Några av faktorerna IT- gruppen har
haft att ta hänsyn till är följande:
• Är tillräckligt många intresserade?
• Har vi behovet?
• Ingen kostnad för de som inte vill
vara med.
• En rimlig kostnad för de som väljer att vara med.
Det kan konstateras att mycket vatten
har hunnit flyta under broarna sedan föreningen senast gjorde en liknande undersökning. Då talades det om investeringskostnader för miljonbelopp. Idag
erbjuds föreningar samma arrangemang
gratis. Kostnaderna består i de delta-

Tidningen Segelflygaren

Sidan 1 av 4

2000-09-13

Tidningen Segelflygaren
gande medlemmarnas eventuella anslutningsavgifter och en fast avgift på i
regel 200 kronor/månad.
Men då har man också en genväg ut på
Internet, vilket innebär att själva surfandet går svindlande snabbt jämfört med
ett vanligt telefonmodem, och att man är
ständigt uppkopplad. Utan att blockera
telefonen…

Extrastämma
En extrastämma angående bredband
kommer att avhållas den 14/9 klockan
18.30 i Skarpabyskolans matsal.
Mikael Olcina från Bredbandsbolaget
kommer att närvara för att informera
och svara på frågor från medlemmarna.

Det är inte orimligt att anta att bredbandstekniken har framtiden för sig. Det
är en realitet att värdet på, och attraktionen till våra lägenheter kommer att
höjas om vi kan erbjuda våra medlemmar bredbandsuppkoppling, åtminstone
på kort sikt.
På lång sikt kommer bredband sannolikt
att finnas överallt. Det vi ser i dag är
förmodligen en utveckling i sin linda.
Precis som en gång var fallet med radio, TV och telefoni.
IT-gruppens avsikt är att arbeta effektivt
med ett betänkande som så snart som
möjligt kan läggas fram till styrelsen för
beslut.

Parkering på gatan
Vi uppmanar härmed de boende i föreningen som parkerar sina bilar på gatan
att undvika detta!
Gatorna ägs och sköts av kommunen.
Det råder parkeringsförbud på alla gator
i Skarpnäck, utom på Horisontvägen.
Att våra gator är smala är inget vi i föreningen hittat på, utan det har planerats
så av de folkvalda under tidigt åttiotal.
När du parkerar din bil på gatan, blockerar du framkomligheten för handikapptransporter och akuttransporter. Våra
barn riskerar dessutom att bli påkörda,
eftersom de inte har fri sikt när de går
över gatan (det har inträffat flera incidenter med barn inblandade). Gatorna
skall även i största möjliga utsträckning
vara fria för övriga utryckningsfordon.
Särskilt olämpligt är det förstås att parkera så att man hindrar andra trafikanter
från att svänga runt på vändplaner, eller så att man måste åka slalom mellan
parkerade bilar för att över huvud taget
komma fram.
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I sammanhanget kan det även vara på
sin plats att återigen påminna om att i
Skarpnäck råder hastighetsbegränsning. Det är alltså inte tillåtet att köra
fortare än 30 km/tim.
Vi vill också passa på att dementera
ryktet att vi i n t e har plats i garaget. Så
är inte fallet utan vi har platser över för
er som står på gatan.
Hur hyr jag en p-plats? Ring 404 03 06
Lena Johansson på Ecuro. Hyreskostnad/ månad 394:- (med motorvärmare
470:- ).
Det är i n t e heller tillåtet att parkera sin
motorcykel inne på gården. Det finns
platser över för dig på två hjul. Kostnad
100:-/ mån.

Förseningsavgifter
Från och med oktober månad har styrelsen beslutat ta ut en påminnelseavgift på de som inte betalar in avgifterna i tid.

Höststädning
Söndagen den 15 oktober med start
klockan 10.00 börjar vi med höststädningen. Vi hoppas att anslutningen blir
bra.
Vi kryddar som vanligt denna dag med
korvgrillning, kaffe och tipspromenader.
Mer information kommer att sättas upp i
trapporna.

Husdjur

Bastun…
… har blivit ett problembarn. Den har
använts flitigt under årens lopp och är i
dagsläget, för att använda en försiktig
terminologi, i behov av en lättare ansiktslyftning.
Det rättfärdigar dock inte det stundom
rådande beteendet att helt avstå från
städning efter sin vistelse där.
Bastun liksom alla gemensamma lokaler sköts i huvudsak av oss medlemmar,
vilket betyder att alla naturligtvis skall
göra rent efter sig när man har utnyttjat
dessa faciliteter.

Vi har fler och fler lösspringande katter i
föreningen. De förorenar i våra sandlådor, där barnen sedan leker. Du som är
kattägare och släpper ut katten, försök
se till att katten inte använder sandlådorna som toalett.
Som vi tidigare nämnt flera gånger i tidningen skall man inte rasta hundar inne
på gården, utan man bör istället gå till
områden som är bättre lämpade för sådan aktivitet. Eftersom vi har mycket
barn på gården ställer det till problem
om man låter hundar förorena där.

Skalskyddet
Som en del av er säkert redan har noterat, arbetas det just nu med förbättringar
av skalskyddet.
På våra ytterdörrar sätts det på ett
brytskydd som vid blotta anblicken borde avskräcka de ljusskygga.
Framtiden lär utvisa om detta stämmer…
Tidningen Segelflygaren
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Rökning
För allas trevnad är det förbjudet att röka i alla offentliga utrymmen, trapphus,
hissar, tvättstugor och föreningslokaler.
Respektera detta! Kasta inte heller fimpar utanför och i portar. Tänk på våra
småbarn.

Annonser

Vuxenvandring
Som ni alla kanske har märkt har vi i föreningen dragit igång nattvandringar
under helgnätterna, i första hand för att
få bukt med onödig skadegörelse. Vi
kan redan efter två månaders verksamhet se att skadegörelsen har minskat
betydligt.
Ett trettiotal medlemmar har hittills anmält sig som nattvandrare och vi turas
om att gå runt på de gårdar och gator
som hör till föreningen. Det vi gör är
bl.a. att kontrollera att alla grindar och
portar är stängda. Vi vill passa på att
tacka alla som stänger dessa efter sig
när de kommer hem sent på kvällen.
Nattvandrarna har på sig västar som
syns i mörkret, så att om du ser någon
mitt i natten med en självlysande dräkt
är det bara en av dina grannar som är
ute och nattvandrar.
Vi kommer att fortsätta med våra nattvandringar under resten av året, men vi
vill gärna bli fler. Du avgör själv hur
många gånger du vill gå. Vi som går är
killar och tjejer mellan 30 och 70 år. Allt
från småbarnsföräldrar till pensionärer.
Det är också ett utmärkt sätt att lära
känna sina grannar.
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Hur anmäler jag mig?
Skriv ditt namn och telefonnummer på
en lapp och lägg den i styrelsens brevlåda vid föreningslokalen, Segelflygsgatan 18, så kontaktas du av Leif Holmgren.

Loftsäng säljes 90 x 200cm. 1 år gammal, inkl. madrass. Pris: 700 kr.
Tel. 724 11 80
Liggvagn säljes. Flerfärgad, 3-4 år
gammal, fräsch. Pris: 300 kr
Tel. 604 38 41

OBS: Senaste nytt!!!
Precis innan denna tidning skulle gå i
tryck, fick föreningen ett nytt erbjudande
från HSB och Bredbandsbolaget:
Det innebär i korthet att anslutningsavgiften nu är 495 kronor! (Inkl. nätverkskort) Tidigare erbjudande var 2000
kronor per anslutning, utan nätverkskort.
Om man ser på det helt krasst kan man
med andra ord säga att anslutningsavgiften med detta erbjudande, i praktiken
är noll kronor!
Månadskostnaden är fortfarande 200
kronor för var och en som kopplar upp
sig.
Till den tidigare annonserade extrastämman kommer även Örjan Edwall
från HSB för att delge oss ytterligare
information i detta ärende.
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