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Vår fastighetsskötsel  
Under försommaren antogs en ny organisation för fastighetsskötseln.  Magnus Karlsson, 
anställd av ML mark & fastighetsservice AB, ansvarar nu för vår skötsel. Telefonnummer 
till Magnus är 0701-426356. Telefonnummer till ML mark & fastighetsservice AB är 
018- 241736 eller 0708-818640. 
 
Vid nödfall, under helger och kvällar, där fara för fastigheten föreligger ringer man till FS 
AB fastighetsjour, 018-241350. OBS, man ska vara medveten om att om ingen verklig 
fara gäller så kan man själv få betala utryckningskostnaden. För att få hjälp med 
bedömningen av läget ta kontakt med någon i styrelsen. 
 
Träd borttagna 
Många av våra träd har nått en så aktningsvärd ålder så att de tyvärr blivit för stora. 
Exempel på träd som tagits ned pga storleken är ett träd på gården där den stora 
lekplatsen finns och träd som växte intill fasaden på Stagneliusgatan. Dessutom är det 
flera träd som varit dåliga eller sjuka som tagits ned. Det gäller linden vid 
Heidenstamsgatan 63 och en alm vid Stagneliusgatan som kan ha drabbats av almsjukan. 
Pilarna vid parkeringen på Heidenstamsgatan togs ned för att de var hårt angripna av 
kronröta. Träd som är angripna av t ex röta är en säkerhetsrisk eftersom grenar kan falla 
ned. 

 
Problem med myror? 
Om du får in myror i lägenheten ta kontakt med fastighetsskötaren för att få myrmedel.  
 
Trädgårdsmöbler 
Vi boende får naturligtvis flytta trädgårdsmöblerna inom området. Men de ska sedan 
ställas tillbaka på sin rätta plats så att nästa person som vill använda dem kan göra det. 
Om detta inte sker så kanske de möblerna måste förankras. 
 
På gång i styrelsen… 
Vissa plåtar på fasaderna inom vårt område flagnar och är missfärgade. Detta gäller 
främst solsidan av husen. Styrelsen undersöker olika lösningar för att reparera eller byta 
ut plåtarna för att snygga till fasaderna. 
 
Styrelsen har efter en motion till årsmötet tagit beslut att anlägga en sarg för fotbollsspel. 
Denna kommer att byggas på den gamla grusplanen. I samband med byggnationen 
kommer buskar att planteras mot balkongsidan för att avgränsa och dämpa ljuden från 
spelande barn.  



 
Sommarfesten 
 
Dagen före skolavslutningen äger ju vår traditionsenliga sommarfest rum och så även i år. 
Men det blev något fel med vädret. De senaste 20 åren har vi alltid haft eller under 
kvällen fått fint väder. Så icke i år. Det duggade när festen började och sedan började det 
verkligen regna. De som gick tipsrundan hade till och med svårt att hålla papperet så torrt 
att det gick att fylla i tipsraden. Men trots detta problem så var vi riktigt många på festen. 
51 tipsrader fick vi in och många fler än dessa åt korv och därefter jordgubbstårta. 
Stagneliusexpressen gick många varv kring vårt kvarter och stämningen var på topp. 
 

Magnus grillar korv i regnet. 

 
 

Passagerare i Stagneliusexpressen. 

 



Tipsrunda 2012 
 
1) Vad kallas en slipad ädelsten? 
1 Smaragd  X Juvel  2 Opal 
2) Vilket land kom tvåa i Eurovisionsfestivalen i år? 
1 Serbien  X Ryssland  2 Cypern 
3) Är det gutefårets hanar eller honor som har horn? 
1 Honorna  X Hanarna  2 Både honor och hanar 
4) Vilken planet kretsar månen Europa kring? 
1 Jupiter  X Saturnus  2 Neptunus 
5) Vilka tre grupper klappar takten i Kråkans kråksång? 
1 Rådjur, myggor och kråkor   X Hjortar, möss, kråkor 
2 Älgar, myror, kråkor 
6) Vad mäter man i ett palynologiskt laboratorium? 
1 Mineralers ålder   X Pollen   
2 Strålning 
7) Vad har yttersta svansspetsen för färg på en tiger? 
1 Gul   X Svart  2 Vit 
8) Vilken form har den bana som man tävlar på under kanotsegling? 
1 Trekantig  X Oval   2 Fyrkantig 
9) Vad kostade en liter mjölk, på ett ungefär, 1968? 
1  50 öre  X 1 krona  2 2 kronor 
10) Vilket ord är svenskans 150:e vanligaste? 
1 Kärlek   X Väder  2 Sverige 
11) Vilken skola går Harry Potter i? 
1 Hufflepuff  X Ravenclaw  2 Hogwarts 
12) Vilka färger har Greklands flagga? 
1 Grön och vit  X Blå och vit  2 Röd och gul 
13) Vilken är den rätta ordningen på perioderna i förhistorisk tid? 
1 Järnåldern, bronsåldern, guldåldern 
X Stenåldern, järnåldern, bronsåldern 
2 Stenåldern, bronsåldern, järnåldern 
14) Vad är det som gör att ormar ringlar upp ur korgen när ormtjusaren börjar spela? 
1 Vibrationerna  X Ljudet  2 Ljuset 
 
Tyvärr fick vi stryka fråga 5 eftersom inget alternativ var rätt svar. Det rätta svaret är 
älgar, myggor och kråkor. 
 
Utslagsfråga 
Antal plugg i burken: 137 
Rätt svar: 
1) X, 2) X, 3) 3, 4) 1, 5) struken, 6) X, 7) X, 8) 1, 9) X, 10) 2, 11) 2, 12) X, 13) 2, 14) 1 
 



Vinnare bland de som inte fyllt 13 år: 
1) Hera Hägg, Hg. 31, 10 poäng 
2) Moltas, 9 poäng 
3) David Thunholm, Stg. 25, 9 poäng 
4) Andrea Ernsund, Hg. 23, 9 poäng 
5) Evelina Ipek Roos, Stg. 17, 9 poäng 
6) Haris Pehadzic, Hg. 29, 9 poäng 
7) Ajla Pehadzic, Hg. 29, 9 poäng 
8) Lukas Ernsund, Hg. 23, 8 poäng 
9) Victoria, Hg. 21, 8 poäng 
10) Niklas Thunholm, Stg. 25, 8 poäng 

 
Vinnare bland de som fyllt 13 år: 

1) Ulrika Hansson, Hg. 45, 10 poäng 
2) Bo Thunholm, Stg. 25, 10 poäng 
3) Maggan Bäckstam, Stg. 13, 9 poäng 

 
Allra bästa resultatet hade Henrik Hedlund, Hg. 15, med 12 poäng. Eftersom han inte var 
kvar till prisutdelningen så missade han tyvärr chokladen. Men äran att vara bäst missade 
han inte… 
 
Så här såg det ut vid prisutdelningen när ordförande Lars-Inge läste upp vinnarna. Barbro 

och Anneli som ansvarade för tipsrundan syns under paraply. 

 
 

  Glad sommar!   


