
 
 

SURKULLE 
        Nytt         
Oktober 2014 
Efter en varm sommar har hösten visat sig 
från både sina bra och dåliga sidor. Vi 
hoppas att städdagen den 18 oktober blir 
en brasidehöstdag. 
 

    
 

 

                 
 
På gång i styrelsen 
En inventarielista över verktyg mm som finns att låna från föreningens föråd har sammanställts, 
se bifogad lista. 
Ett av rummen i tvättstugan håller på att iordningställas till styrelserum för att kunna förvara alla 
dokument. 
Trappan framför hus 1 samt entrétrappor till några lägenheter har renoverats under sommaren. 
Den stora trappan ska få en jämnare färg också, sen är det projektet klart. 
Parkgruppen har med hjälp av parkplanerare börjat ta fram en långsiktig plan för området. 
I övrigt jobbar styrelsen mycket med planeringen av fönsterrenoveringen, se punkt nedan. 
 
 
Kräftskivan 	  
Tält och kräftor blev det även i år. Utetemperaturen var inte så hög men inne i tältet blev det 
riktigt varmt. Många var med men det fanns lediga platser så nästa år hoppas vi på ännu 
större deltagande, det är en fest man inte bör eller vill missa! 
 
 
Inför höst och vinter 
För att få det varmt och skönt kan det vara värt att se över lister kring dörr och fönster och byta 
ut om det läcker in kalluft.  
Lufta även gärna er element för att effektivisera uppvärmningen. Kontakta styrelsen om du be-
höver låna luftningsnyckel. 
 
 
Fönsterrenovering  
En provmontering av fönster på södersidan är nu gjord. Det ser överlag vädligt bra ut men 
vissa ändringar behöver göras och därefter kommer alla medlemmar att få titta och avgöra om 



man vill ha standardutförandet eller några extra tillval. Vi återkommer med exakt tidpunkt och 
med en lista över vilka tillval som är möjliga att göra.  
Själva renoveringsarbetet kommer att påbörjas i vår. 
 
 
Lekstugan 
I lekparken finns en fin lekstuga. För att den ska fortsätta vara fin behöver den målas och läg-
ligt finns det färg, kontakta Lennart i nr 34 så får du en burk och en pensel och sedan en 
massa kred av ALLA för att du gjort jobbet. Kanske till och med en bild och intervju i nästa 
Surkullenytt. 
	  
	  

Medlemsnyheter 
I nummer 30 har Liv Ahlgren och Karl Franklin flyttat in och för bara några veckor sen fick de 
sällskap av lilla Rut. I nr 36 har Andreas och Karin Mulde flyttat in med sin dotter Dagmar. I nr 
18 bor nu Christina och Hedvig Ullrich. Varmt välkomna alla nya Surkullor! 
I mitten av sommaren gick Ingrid Edebäck, en av våra äldsta medlemmar bort och lämnar ett 
tomrum efter sig.  
 
 
Kontaktl ista 
Se över era uppgifter i kontaktlistan och lämna in eventuella tillägg/ändringar till styrelsen så 
kommer sedan en ny reviderad lista.  
 
 
Kalendarium 
Den 18 oktober är det städdag. Som vanligt med start kl 9.00 och sedan får man arbeta så 
länge man vill och orkar. 
 

 
 
 

Vi ses på städdagen! 
Styrelsen  

              

	  


