
 

SURKULLE 
    Nytt          
Mars 2014 
Så här på den tidiga vårkanten eller sen-
vintern eller vad det nu blev vill vi hälsa 
våra nya grannar, Mats Lundquist och 
Camilla Lundberg, i nr 32 varmt väl-
komna! Hoppas ni ska trivas här! 
 

    
         

På gång i styrelsen 
Comhem – nästa steg 
Ni har nu fått information om vårt gruppavtal. OBS! Glöm inte att ta kontakt med Comhem 
för att aktivera det. 
 
Mangelrummet blir styrelserum 
För att underlätta för styrelsen så gör vi nu om mangelrummet till styrelserum, dock inte så 
maffiabetonat som det låter. Mangel och lakanssträckare har flyttats in i själva tvättstugerum-
met för att göra plats åt kopiator, termosar, mm. Hit kommer vi även flytta föreningens arkiv. 
 
Håll hastigheten på våra vägar  

Som alla vet är vägarna i området väldigt smala och det finns rätt 
gott om små, halvsmå, halvstora och helstora människor och djur 
som med mer eller mindre koll på omvärlden rör sig på dessa 
smala vägar. Därför är det viktigt att tänka på hur fort man kör. 
Ibland går det alldeles för fort och den sekund som sparas på det 
är inte värd vad den kan kosta. Som hjälp för att komma ihåg 
detta kommer farthinder att läggas ut under vårstädningen för att 
sedan tas bort på höststäddagen. Observera också att det är par-
keringsförbud på våra vägar. Man får stanna men endast för att 
lasta av. Om någon annan bil behöver komma förbi ska   den 
inte behöva vänta länge. Eller ja, egentligen är det ju den eller de 
som sitter i bilen som inte ska behöva vänta. Bilen bryr sig kanske 
inte nämnvärt. 
 

Trädgårdsgruppen 
Behöver fler entusiastiaska medlemmar. Ta kontakt med styrelsen eller någon som redan nu 
är med ex-vis Kaisa i nr 52 eller Dorrit i nr 18 om du är intresserad eller vill veta mer om vad 
det innebär. 

 
Söt men med noll trafikvett 



Radiohusens historia 
Kom till Hässelby Museum, Riddersviksvägen 116 söndag den 23 mars kl.1300 och lyssna på 
Janneke Schulman som då kommer berätta om våra radhus och dem som bodde här från the 
very beginning - Radiohusens historia. Anmäl dig gärna på vår facebook-sida. 
 
Rekommendationer vid eget underhåll 
Av bostad då. Diet och träningsform får ni välja på eget bevåg.  
Färgkoder till föreningens fasad, markis och plank är framtaget 
och finns att hitta på hemsidan. Där finns även en ritning på plan-
ken mellan lägenheterna, om man vill renovera dessa.  
Om man gör en väsentlig förändring som kräver bygglov måste 
man, enligt våra stadgar, först få ett godkännande av styrelsen. 
Det dokumentet kan laddas ner från hemsidan. Kontakta gärna 
styrelsen om du har några frågor. 
 
Kontaktl ista 
Bifogar en kontaktlista med alla medlemmar. Återkom gärna till oss om något inte stämmer. 
(brevlådan Måbärsstigen 12 eller via mejl styrelsen@surkullan.se) 
 
Underhåll 
Belysning 
Vi har bytt ett antal lampor under vintern. Tänk på att om lampan utanför er dörr slocknar 
kontakta gärna styrelsen så får ni ny lampa att skruva dit eller så hjälper vi er med det. 
Gatlampan vid entréns vändplan är nu lagad tillfälligt. Den ordinarie armaturen är beställd av 
kommunen och kommer sättas på plats så snart den kommit in. 
 
Kalendarium 

• Radiohusens historia –söndag 23 mars 
• Städdag – lördag 26 april 
• Sista dag för inlämnande av motioner – lördag 26 april 
• Årsmötet – måndag 5 maj kl.1900 

 
 
 
 
 

 
 

Beware, snart är påsken här! 
Styrelsen  

 


