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Sommartider
Äntligen sommar igen med allt vad det
innebär. Chans att softa i trädgården och på
takterrassen och ordna grillkvällar. Har ni
förresten sett hur det blommar och frodas
på vår terrass, tack vare ett fint initiativ av
några grannar!
Under sommaren kommer det också bli
inflyttning i Kupan. Det är Anjas och
Hanna Wretmarks lägenheter som får nya
invånare. De heter Karin von Hofsten och
Birgitta Ehrby. Birgittas son Björn och
hans flickvän Nina kommer att bo i
Birgittas lägenhet innan hon själv börjar bo
där.
Även Sara Malmgren kommer att ha två
inneboende hos sig under några månader.
De heter Danilo Brogovic och Orsy
Erdeley.
Vi håller tummarna för att vädret blir extra
soligt och regnfritt i sommar med tanke på
fönsterrenoveringen. Eva R och Christin A

Glädjande nyhet!
Att Anders och Simones lilla flicka, Flora,
kom till världen för exakt två veckor
sedan. Varmt grattis till er båda och till
storasyster Dahlia! Välkommet med ännu
ett nytillskott hos oss. Tänk att det nu finns
yngre barn i huset än Sidona, Selma och
Sascha…

Info från Husmötet
Angående ärenden om fel i huset:
Alla ärenden anmäls till Storholmen:.

storholmendirekt.se, tel.: 0771/786 746
Fastighetsskötargruppen (Gustavo och
Maria, i nuläget) har fått behörighet till
deras ärendesystem och kan plocka
ärenden därifrån. Akuta ärenden tas om
hand av Storholmen direkt. Prata gärna
med någon i Fsg så det blir rätt.
Katarina F och Maria H
Larmintresserad?!
Ut, ut, du korta ljus!
En skugga blott, som går och går, är livet;
En stackars skådespelare, som larmar
Och gör sig till, en timmas tid, på scenen
och sedan ej hörs av. Det är en saga
Berättad av en dåre; låter stort,
Betyder intet.
Visst är du intresserad av larm och larma –
om än inte som en stackars skådespelare
för en timme blott i Shakespeares Macbeth,
akt V, scen 5 – utan för att alla som bor i
Kupan skall känna sig trygga!?
Efter fönsterrenoveringen behöver vi ordna
så att vi slipper oinbjudna gäster även
framöver i våra gemensamma utrymmen
på bottenvåningen. Vårt gamla larmsystem
är då ett minne blott och vi behöver ett
nytt, som kan vara ett liknande (larmade
fönster) men också en helt annan lösning
(som till exempel rörelselarm i lokalerna
om natten, galler på vissa fönster).
Nu behöver vi en grupp som kan ta fram
ett (ev. flera) förslag/underlag för hur detta
skulle kunna lösas på bästa sätt.
Anmäl ditt intresse så snart du kan till
Kupans fastighetsskötargrupp:
fsg@brfkupan.se Maria H

Lånecyklar
Som ni kanske vet finns det numera tre
lånecyklar som alla Kupaner och deras
gäster får använda! Idén med dessa,
förutom att sprida lite cykelglädje, är att vi
kan få färre väldigt sällan använda cyklar i
cykelförråden, och att man istället
använder lånecyklarna. Att använda
cyklarna är enkelt: ingen bokning, lås upp
med kod (samma som inre dörrarna). De
står ute vid cykelparkeringen på nr 15:s
sida och är markerade med silvertejp.

Kalendarium
Matsalen öppnar den 16 augusti.
Kräftskiva 26 augusti. Ordnas av de
nyinflyttade.
Surströmming, lämplig helg efter
kräftskivan.
Bokcirkel 3 september
Sommarpub 30 juni, 28 juli
Öppet hus 30 september eller 1 oktober.
Trädgårdshelg 7 – 8 oktober.

Trevlig sommar!
Till cyklarna finns följande tillbehör, alla i
nr 15:s cykelförråd:
• En cykelkärra med fäste på röda
cykeln.
• En dubbel cykelväska för
pakethållare.
• Barnsits, fäste finns på gröna
cykeln.
Har ni frågor så svarar Anders i lgh 23
gärna på dem! Anders

SommarPub
I sommar blir det Sommarpub sista
fredagen i varje månad. Förhoppningsvis
då i trädgården eller på någon terrass.
Varför inte en spontan-middag för de som
vill och kan innan? Kicki Å och Katarina F
Gästrummet
Helen och jag som ingår i denna grupp, har
fått backa från vår förra idé med gästrum i
det gamla kontoret högst upp i huset.
Brandmyndigheten sa blankt nej åt att
inreda ett gästrum i ett fönsterlöst rum.
Därför återtar vi vår första idé, utrymmet
utanför tvättstugan i uppgång 15. Vårt
arbete med gästrummet påbörjas när hösten
nalkas. Helen och Eva R

Christin och Eva R
i Gaddenredaktionen
Nästa nummer beräknas utkomma i slutet
av augusti.
gadden.kupansson@gmail.com

