GADDEN
Nr 84/ 21 april 2017
Reflexioner
I all hast kommer nu nya numret av
Gadden. Vi tyckte det var viktigt att få ut
aktuell information före årsstämman den
22 april.
Påsken är förbi och var ovanligt sen i år.
Förhoppningen om att kunna sitta och
njuta i solen och värmen, frös inne. Istället
blev det snö, hagel och högst blygsamma
solglimtar. Typiskt svenskt aprilväder.
Vi har en ny rubrik som gärna får bli
återkommande i Gadden, nämligen
”Smultronställen”. Har du något fint ställe
i vårt närområde eller i Stockholm i stort,
så tipsa om det! Det kan var muséer,
krogar, konditorier, promenadvägar etc.
Efter den hemska terrorattacken i centrala
Stockholm, känns det extra värdefullt att
bo i ett hus som vårt, där man kan söka
tröst hos sina grannar och få prata om det
som inträffat.
Nu hoppas vi innerligt att vår granne
Peter snart är återställd efter sitt akuta
insjuknande och kan komma hem till oss i
Kupan och sina små hundar igen. Eva R
och Christin
Smultronställen
Jag tror att de flesta av oss har ställen i
Älvsjö och stan som vi gärna återkommer
till. Jag vill gärna dela med mig av dem
och även upptäcka andras smultronställen.
En av mina favoritplatser i Älvsjö är
Älvsjö konditori och bageri, som ligger på
Johan Skyttes väg, bortanför korsningen.
Det är ett anrikt bageri som legat på
samma ställe i 80 år. Där kan man både
sitta och fika på övervåningen och köpa
hem bröd. En klassiker och Kupanfavorit
är förstås ”Dovrekakan”, som alltid brukar
finnas på fikabordet på bland annat

trädgårdsdagarna. Semlorna är också
väldigt goda och har blivit utsedda till
Stockholms godaste flera gånger, senast i
Dagens Nyheter i år. Bageriet är ett
oslagbart fikastopp på väg hem från en
lördagspromenad i Älvsjöskogen. Hanna J
Khf informerar
Nygammal rutin för matsalsbokning
Bokar man för fest på lördag så ska
städningen vara klar senast kl 10.00 på
söndagen, för att ge utrymme åt andra
grannar att umgås i lokalerna. Bokar du
matsal och kök längre än fem timmar
lördag, söndag, sommar etc, prata då med
de som ska veckostäda i utrymmena under
den veckan.
Matplanerare
Matplanerarna väljs på stämman. Deras
period gäller t.om. den passperiod som
ingår i veckan när nästa års stämma
infaller. Det innebär att matplanerare kan
ha en matvecka (i undantagsfall två) kvar
att planera efter årsstämman 2018.
Studiebesök
På fredag kommer 20 personer från
Tyskland på studiebesök. Tisdag den 25 kl.
9.30 kommer en holländsk forskare som
vill intervjua boende i huset. Den som är
hemma är välkommen ner i matsalen då.
Roffe

Om årsstämmorna
Årsstämmorna börjar med
bostadsrättsföreningens stämma kl 11:00
och när den är klar börjar
kollektivhusföreningens stämma.

Stämmohandlingarna finns på
anslagstavlorna, i matsalen och på
hemsidan (Internt, Årets föreningsstämmor. Här krävs lösenord. Fråga någon
granne). Ett fåtal utskrifter kommer att
finnas vid mötet. Utskrift går också att få
via kontakt med styrelserna.

Kalendarium:
21 april
Studiebesök från Tyskland
22 april
Årsstämma kl. 11:00
23 april
Läsecirkel kl 17:00
6 maj
Trädgårdsdag
17 maj
Husmöte

På kvällen inbjuder Khf-styrelsen till en
liten fest med ost och kex bl.a. Dryck tar
man med sig själv.
Brf informerar
Taket
Renoveringen av lågdelen av taket är klart,
det blev ett vackert sedumtak. Taket
kommer att slutbesiktas nästa vecka.
Taket är tyvärr inte till för att gå på! Det
håller inte för det, så vi får hålla oss på
(gräs)mattan som vanligt.
Tvättstugor
Tvättstugan i 15 har fått två nya maskiner
som installerats istället för de trasiga. De
kostade 71 000 ex moms så vi ska vara
rädda om dem!
Mangeln i 19s tvättstuga kommer inte att
lagas eftersom det är få personer som
använder mangel och det finns en
fungerande i 15s tvättstuga.
Elarbeten
Fastighetsskötarna har anlitat en elfirma
som utfört diverse mindre elarbeten och
kommer att anlitas vid behov.
Container-dags
Har ni gammalt skräp att slänga så passa
på när vi har en container hos oss fredag,
lördag och söndag, 5-7 maj, i samband
med trädgårdsdagen den 6:e.

Gaddenredaktionen: Christin
Andersson och Eva Rehme. Adress:
gadden.kupansson@gmail.com

