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Träden tas ner på Pilotgatan! Läs mer på sidan 2 
 

 

 

 

 

 



FULL FART PÅ PILOTGATAN! 

 
Just nu grävs och sågas det febrilt 
på Pilotgatan. Trivselträdgårdar 

försöker rädda så mycket som 
möjligt av våra fina växter och 

buskar inför grävarbetet för 
sopsugen. 

 
En del kommer att 

höst/vinterförvaras i 
planteringsbackar på respektive 

trapplott för att sedan 

återplanteras. Men mycket av 
växterna kommer - istället för att 

köpa in nya - att användas på 
Pilotens gård som snart är 

färdigställd och också på de tre 
trapplotter som renoveras i år.  

 
Några av de nyplanterade träden 

och de finare buskarna som 
måste flyttas kommer vi också att 

försöka hitta nya platser till eller 
förvara på annat sätt. De stora, 

äldre fruktträden går dock inte att 
rädda då de står mitt i det stråk 

där det ska grävas för nya soprör. 

Istället siktar vi på att, när vädret 
tillåter det, plantera nya 

träd. Sorgligt att vi blir av med de 
gamla träden men det kan inte 

hjälpas! 
 

Det kommer att bli en stökig höst 
och vinter men visst blir det skönt 

att kunna få använda 
sopnedkasten igen!! 

 
Cathis Neidenmark 

Trädgårdsansvarig 
 

 

STORSTÄDNING I TRAPPHUSEN 
 

Snart börjar den efterlängtade 
storstädning av trapphusen inkl 

hissarna. Beläggningen som 
sedan läggs på hissgolvet måste 

torka ett antal timmar innan 

hissen kan tas i bruk. Därför görs 
detta arbete nattetid för att vara 

till så lite besvär som möjligt. Vi 
ber att ni respekterar anslagen 

som sätts upp i samband med 
detta. 

 

 
 

 

ÖPPET HUS  
 
Styrelsen har ÖPPET HUS första 
MÅNDAGEN i varje månad. 

 
Då har du möjlighet att ställa frågor 

till styrelsen, få påskrift på papper 
m.m. 

 
Följande datum gäller under hösten: 

 

4/10                   
1/11 

6/12 
 
Alla dessa dagar kl 17-18.30.  

Plats: Styrelselokalen, Gondolgatan 
10 

 

 

SENIORKLUBBEN 

 

HAR HÖSTTRÄFFAR 

10/11 OCH 8/12. 

 

MER INFORMATION KOMMER! 



 

 

GARAGERENOVERINGEN 

 
Även om renoveringen av garaget 

inte ska påbörjas förrän till nästa 

år är planeringen i full gång. Tack  
till alla som hämtat ut sina 

rek.brev på posten och lämnat in 
underskrivna uppsägningar till 

oss. Det uppskattar vi mycket. 
När det gäller att få tillbaka den 

befintliga garageplatsen, så 
kommer vi i god tid innan garaget 

tas i bruk igen att kontakta alla 
för att höra om det fortfarande är 

aktuellt att hyra garageplats.  
 

Vad gäller alternativa 
parkeringsmöjligheter så kan 

styrelsen inte ta på sig att anvisa 

plats. Vi är väldigt medvetna om 
att Skarpnäck är ett elände när 

det gäller parkering på allmän 
plats. Styrelsen har därför 

tillskrivit Stockholms trafiknämnd 
om möjligheten att under de 6 

månader som renoveringen pågår 
att få tillstånd till gatuparkering.  

Vi får se vad vi får för beslut. 
 

Vi har även tagit fram en lista på 
parkeringshus i Skarpnäck där 

man har möjlighet att ställa sig i 
kö. 

 

GARAGEPLATSUTHYRARE 
SKARPNÄCK 

 
Parkando 

Hemsida parkando.se 
kundservice@parkando.se 

Tel: 08-40839638 
 

Aimo Park 
Tel: 0771-969000 

 

 
 

 

 
Stockholms stads Parkerings AB 

08-7729600 
 

Jubileumshusens 
samfällighetsförening 

Garage på Tätorpsvägen 1 
info@jubileumshusen.se 

 
Brf. Segelflygaren 

HSB servicecenter 010-4421100 
 
 

             
 

STAMSPOLNING 

 
Stamspolningen kommer att 
påbörjas v 47 med paus för 

julledighet v. 51 och påbörjas 
igen v, 2 nästa år. För att 

stamspolningen ska lyckas måste 
vi få tillgång till samtliga 

lägenheter.  Om du inte kan eller 
vill vara hemma får du i vanlig 

ordning lämna din nyckel till 

Christer. Information om vad som 
gäller för din lägenhet får du i 

brevlådan. 

 

 

MYSLJUSDAGS! 

 
Nu går vi mot mörkare tider även 
denna höst och med mörkret 

kommer också de levande ljusen 
fram. Så glöm inte att släcka dem 

när du lämnar rummet.  
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Och till slut! Lite 
aktiviteter för våra 
seniorer: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Ytterligare aktiviteter i Skarpnäcks kulturhus: 

 

Tisdag: 09.00 Motionspass B-salen 
 

  10.00  Qigong B-salen 
 

Torsdag: 10.00 Marjas pass A-salen (start 14/10) 
 

 

 


