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Alla gårdens växter 
Den 11 juni klockan 18.00 kommer Mat-
tiaz Wiman från Vivaldi hit. Tillsamman 
med Mattiaz flanerar vi som är intresserade 
runt vår gård och Mattiaz berättar om 
några av de sammanlagt 2000 växter som 
planterats. Det finns tio träd, 340 buskar, 
1800 perenner, 12 klätterväxter, 35 rosor 
samt frukt och bär och kryddgård – och 
möjlighet till krukväxter på sommarlov. 
 Ta med frukt, ost, bröd eller vad 
du/ni vill ha. Föreningen håller med dryck.  
 
Välkomna!   

Grillning på gården? 
Det är trevligt att vår gård används. Vad 
tycker du? Ska vi skaffa en grill för före-
ningens medlemmar (och fastställa vissa 
regler, tider m.m. för grillning). Din åsikt 
är välkommen. Skriv en rad och lämna i 
föreningens brevlåda senast 12 juni. Så får 
vi se.  

Badrumsprojektet igen 
Vill någon som ännu inte anmält intresse få 
sitt badrum renoverat så går det bra. Det 
krävs ett avtal mellan föreningen och bo-
stadsrättshavaren. Avtal att underteckna 
kan fås av Lars Ståhlberg och ska 
påskrivna vara styrelsen tillhanda senast 13 
juni.  

Garagekort 
Garagekort finns under sommaren även 
hos Lars-Gunnar Jonsson.  

Tvättstugorna  
På så kallad förekommen anledning erinras 
om att det endast går att boka en tvättstu-
getid i taget. Den får sträcka sig över två 
pass.  
 Vi har haft reparatör här för att 
undersöka och laga de oregelbundna fel 
som uppstår på högra maskinen i tvättstuga 
ett samt högra maskinen och torkskåpet i 
tvättstuga två. Men felen har inte uppenba-

Magnus Fock 
ordförande 

Olle Höstbeck 
vice ordförande 

Carina Ferbe 
ledamot 

Lars-Gunnar 
Jonsson 
suppleant 

Lars Ståhlberg 
sekreterare 

Ulla Andersson 
ledamot 

Thomas Tranquilli   
suppleant 

Styrelsen 
Inom styrelsen svarar Magnus för administration, 
ekonomi, medlemsinformation, projektledning och 
kontakt med entreprenörer. Olle har hand om gara-
gefrågorna, andrahandsuthyrningen av garageplat-
ser m.m. Lars har hand om många medlemsären-
den, svarar för nyckelhantering och garagekort 
samt kontakt med entreprenörer. Ulla arbetar med 
gårdsfrågorna och Carina med tvättstugefrågorna.  
 
Telefon och mejladresser se omstående sida.  
 



    

rat sig då reparatören varit här. Så vi behö-
ver hjälp. 
 Vid fel ska det dyka upp en "felkod" i 
displayen. Anteckna koden och vilket ma-
skin det gäller och lägg i föreningens 
brevlåda, så att reparatören kan laga felet.  

Gästparkeringen… 
är endast avsedd för medlemmar i före-
ningen som tillfälligt har behov av en extra 
plats. Samma regler gäller som för bokning 
av tvättstugan – en bokning i taget. 

Telefon och mejl 
Magnus Fock 
magnus.fock@igel.se  
Hem 08-37 81 33 
Land 0157-600 83 
070-537 44 44  
 
Olle Höstbeck  
obhostbeck@telia.com  
Hem 08-650 04 40  
Land 0120-601 96 
070-514 15 46  
 
Ulla Andersson  
086514548@telia.com  
Hem 08-6514548 
Arb dir 08-775 40 48 
 
Carina Ferbe 
carina.ferbe.fk@ifmetall.se  
Hem 08-21 72 76  
070-641 39 51 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Ståhlberg  
stahlberg.lars@bredband.net  
Hem 08-16 56 30   
070-566 88 84  
 
Lars-Gunnar Jonsson 
Hem 08-653 55 43 
076-289 18 00 
 
Thomas Tranquilli   
thomas.tranquilli@bredband.net   
Hem 08- 651 92 77 
070-929 33 58 
Land 0430-20585 
 
 


