
 
 

SURKULLE 
        Nytt         
Juni 2014 
Sommar och semester närmar sig. Med-
dela gärna en eller flera grannar när/om 
du kommer vara bortrest så att vi kan 
hjälpas åt att vara vaksamma på objudna 
gäster. Glöm inte heller att tala om ifall 
svärmor eller någon annan ska låna ditt 
hem när du är bortrest så att vi slipper 
vara vaksamma mot bjudna gäster. 
 

    
         

På gång i styrelsen 
Den nya styrelsen har konstituerat sig enligt följande: Cecilia Lind ordförande, Elise Arwin kas-
sör, Tomas Zaar ledamot och assisterande bokförare, Lennart Stålkvist Vice värd, Carolina 
Blomström sekreterare och Kaisa Larson suppleant. Här kan ni se hur bra vi gör oss på bild 
också. 

 
 

 
 



 
Fotbollsmål och andra roligheter 	  
På lilla fotbollsplan finns nu ett fint fotbollsmål som det är fritt fram att använda. Speciellt bra 
fungerar det som just fotbollsmål, mindre bra som klätterställning. Ni som är vuxna kan på-
minna era eventuella barn om det samt om att hjälpa till att hålla ordning på andra leksaker 
och pinaler. Det kan vara bra om gemensamma cyklar, bobbycars och annat ställs i lekparken 
när de är färdiglekta med och att egna privata saker ställs vid det egna hemmet så att de inte 
hamnar i vägen för brevbärare, hemtjänstbilar eller andra. Vid några tillfällen har det legat 
trasiga saker i parken också vilket inte ser så kul ut. Både stora och små barn är söta och rara 
men rätt många av dem kan behöva lite tips och guidning i det här med ordning och reda och 
gemensamt ansvar. Styrelsen kommer att ta kontakt med Solbacken kring detta också eftersom 
det ryktas att det bor barn där med. 
 
 
Sommarjobb  
Dörrarna till källaren i hus 3 och undercentralen i hus 5 behöver skrapas och målas. Det kan 
vara ett perfekt sommarjobb för någon sommarledig ungdomme, ersättningen är 999 kr. Ytter-
ligare ett uppdrag med samma ersättning är att måla där färgen lossnat på lanterninfönstren 
.Hör av dig till Lennart Stålkvist senast den 5 juni om du är intresserad och vill veta fler detal-
jer. 
 
 
Tidningsåtervinning 
På prov kommer tidningsåtervinning tömmas varannan vecka. Om det visar sig fungera utan 
att den blir överfull kan vi fortsätta så och därmed få ner kostanden något. 
 
	  

Kalendarium 
 

• 20 juni är det midsommarafton och då brukar det vara gemensamt firande i lekparken 
med egen medhavd lunch och dryck, fika och grillning, från förmiddag till kväll. Ingen 
äger planeringen men planerna brukar komma igång genom prat eller i Facebook-
gruppen så håll ögon och öron öppna, alla som vill är välkomna 

 
 
 

 
 
 
 

Trevlig sommar! 
Styrelsen               

	  


