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FORTSATT FÖRSKÖNING AV GRÖNYTORNA 

Knektvägen utvecklas  till en vacker allé och huvudstråk genom föreningen 

 

Trädgårdarna i föreningens kvarter vårdas ömt av medlemmarna och förslag om hur 

de kan utvecklas framöver kommer hela tiden in till styrelsen. Våra trädgårdar utgör 

en stor del av föreningens kvarter och skulle nästan kunna beskrivas som ett extra 

vardagsrum för medlemmarna då de utnyttjas mycket frekvent.  

Knektvägen går som ett huvudstråk 

genom föreningen och där har 

ytterligare ett vackert körsbärsträd 

planterats och föreningen har snart 

en allé av körsbärsträd som blommar 

vackert om vårarna.    

Under kommande år planeras också 

för att snygga till alla asfaltsytor som 

ju kan sägas vara en del av 

helhetsintrycket i föreningen. 

Framförallt är det inte bra med 

håligheter på våra gångvägar och 

garageuppfarter.  

Har du synpunkter eller förslag som rör föreningens trädgårdar och utemiljö så kan 

du lämna ett skriftligt meddelande i expeditionens brevlåda eller skriva ett mail till 

styrelsemailen. 

*** 

 

                       FEST I LÄGENHETEN … 
Erinrar om att tänka på sina grannar när man har fest hemma i sin lägenhet. Dämpa hög 
musik och andra höga ljud redan vid 22-tiden. Bra också om Du informerar Dina grannar 
om att Du skall ha fest, så de är förberedda på att det kanske hörs lite mer än vanligt. 

  
                      UNDVIK STOPP I AVLOPPET … 

Tänk på att när Du ska diska stekpanna eller kastrull med mycket stekflott – häll INTE det i 
avloppet utan häll över det i en mugg och ställ i kylen. Då kan Du enkelt kasta det i 
soporna när det stelnat … 
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Från Rio de Janeiro till Stockholmshus 11 

OLYMPISKA SPEL I  

OLYMPIA PARKEN 
Som ännu ett led i firandet av föreningens 70 år så hölls sommarolympiska spel i 

Olympiaparken, som därmed invigdes (gården vid Bordsvägen 70-72).  

Ett glatt gäng olympier i alla åldrar samlades i det 

vackra septembervädret för att mäta sina krafter i 

olika olympiska grenar.  

 

Den olympiska elden som i år brunnit i Rio 

de Janeiro tändes högtidligt här i våra 

kvarter, där föreningens olympiska grenar 

bestod av Bollkast i uppsatt håv, 

Tumstockstävling över bord, Ringkastning 

på omöjliga pinnar, Kulstötning mot 

flagga och Pilkastning på tavla  … 
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Föreningens sommar-OS var en del av 70-års firandet och firades alltså med en tävling som 

anses vara 2722 år äldre än föreningen. År 776 f.Kr. lär de första olympiska spelen ha ägt 

runt och de kom sedan att utspelas var fjärde år i över tusen år. I antikens Grekland var de 

olympiska spelen en viktig högtid som hölls till guden Zeus ära. Det antika olympiska spelen 

utspelade sig, enligt den grekiska mytologin,  i den heliga orten Olympia på halvön 

Peloponnesos i södra Grekland.  

Det var meningen att fred skulle råda under 

tävlingarna och därmed en första tanke om att 

istället för att mötas i krig på slagfälten så 

skulle man mötas fredligt och tävla om äran 

och inte om landområden och rikedomar.  

Stockholmshus nr. 11 i Gubbängen för därmed 

vidare en tävlingsform som bygger på en dröm om 

fred och samförstånd. Just dessa tankar om att 

världens ungdomar skulle mötas i fredlig tävlan var 

nämligen avgörande när den moderna olympiska 

rörelsen drog i gång under slutet av 1800-talet. 

 “Det viktigaste är inte att vinna utan att deltaga 

och kämpa väl”, sa den franske greven Pierre de Coubertin  när han introducerade de 

moderna olympiska spelen i Aten 1896. Och det var dessa ord som gällde under föreningens 

sommar-OS. Även om en rad fina priser delades ut i Olympiaparken på Bordsvägen 70-72 så 

förklarades alla deltagare som vinnare i denna Gubbängens olympiska fest. En fest där 

historiens vingslag från antiken bars fram av sommarljumma höstvindar genom föreningens 

kvarter detta jubelår 2016. 
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Stämningsfull adventsbelysning i återkommande tävling 

Advent närmar sig i slutet på november. Den mörkaste tiden på året övergår då i den 

upplysta tiden. I Stockholmshus 11:s kvarter innebär det att lite extra pysslande med 

ljusarrangemangen på balkongerna kommer att locka många medlemmar.  

Föreningsgruppen annonserar nämligen att de, liksom förra året, kommer att utdela 

flera priser och hedersomnämnanden till de upplysta adventsarrangemang 

föreningsgruppen finner mest spännande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så de mest välpyntade balkonger och fönster som hjälper till att skänka extra 

stämningsfullt ljus och har trevliga/roliga arrangemang kommer att uppmärksammas 

i nästa Medlemsblad. 

*** 

                      TÄNDA LJUS … 

Nu närmar vi oss första advent och adventsljusen tänds. 
Vi uppmanar härmed alla medlemmar att tänka på att ALLTID SLÄCKA TÄNDA LJUS när 
man lämnar rummet.  Alltför ofta får brandkåren rycka ut pga att adventsstakar fattat eld.  
Vi kan alla hjälpas åt att minska på dessa utryckningar. 
 

   GROVSOPRUMMET … 

Håller öppet som vanligt alla onsdagar mellan kl 18.00 och 20.00. 
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RADON 
Hemkomfort har på adresserna Bordsvägen 50-52, 56, 58, 60, Sicklingsvägen 7, 11, 12, 13 

samt Knektvägen 4 inspekterat samtliga frånluftskanaler som berör de lägenheter som har 

förhöjda radonvärden.  

Då det i samtliga fastigheter är självdragsventilation är det viktigt att kanalerna är fria från 

något som minskar eller sätter igen kanalerna. Vi har på en del ställen hittat och tagit bort 

material som begränsat flödena – dock kvarstår det att i en del kanaler finns gamla pappersrör 

som troligen använts i samband med att gjutning av kanalerna skett. Dessa har nu släppt och 

blockerar delvis och/eller helt kanalerna.  De kanaler som berörs kommer att rensas för att 

öppna upp för luften att passera.  

I samband med besiktningen har samtliga lägenheter som berörs blivit besökta och vi har då 

också sett över de friskluftsventiler som finns och rengjort dessa för bästa möjliga effekt.  

Vid senaste mötet beslutade föreningen att testa en kraftigare frånluftfläkt som klarar av att 

trycka luften genom frånluftskanalen på ett bättre sätt än tidigare testad fläkt. Beslutades 

också att se över värmen i de berörda lägenheterna då värmen delvis går att ställa in  

individuellt i varje lägenhet.  

Hemkomfort har även fört diskussioner med föreningen kring andra typer av lösningar såsom 

takfläktslösningar, köksfläktar etc. Slutligen – det är av yttersta vikt att den ventilation som 

varje lägenhet idag har används och att den är öppen. För att bli kvitt radonproblematiken 

behöver vi ha en viss luftomsättning i lägenheten. Står luften stilla ökar koncentration av 

radonhaltig luft i lägenheten. 

 

 

Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB 

fredrik.krylborn@hemkomfort.se  

Tel. kontor: 08-604 97 00                                

 

 

*** 
OSTHUSET 
 
Det har inkommit minst 40 överklaganden som motsätter sig bygget i den lilla parken mellan 

föreningens hus. Det är väldigt många; få byggnadsprojekt kommer upp till den nivån. 

Ärendet ligger nu för juridisk behandling hos Mark- och Miljödomstolen och deras hantering 

började den 1 september vilket också var sista dagen för inlämnandet av kompletterande 

uppgifter. Domstolen har som mål att ett ärende skall ta sex månader att hantera. Tar det 

sex månader skulle vi kunna förvänta oss en dom någon gång i månadsskiftet februari-mars. 

Beroende på beslut kan domen sedan överklagas hos Mark- och Miljööverdomstolen. 

javascript:handleMailto('mailto:fredrik.krylborn@hemkomfort.se');return%20false;
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TORSDAGEN DEN 17 NOVEMBER 
KL.  19.00   HÅLLER STYRELSEN ETT EXTRA 

MEDLEMSMÖTE 
I ”GAMLA PANNCENTRALEN” TILLIKA ”FESTLOKALEN” 

Det har sedan ett par år blivit ett populärt inslag i föreningen att få möjlighet att träffas, 
lyssna på de nyheter som föreningen står inför, ställa och ventilera angelägna frågor med 

styrelsen och varandra. 

VÄLKOMMEN 

 

*** 

ÅRSSTÄMMA 
KASTANJEGÅRDEN 

Söndagsvägen 3 
 

TORSDAGEN 
DEN 24 NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00 


