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Fasadprojektet går enligt plan 

Fasadprojektet går enligt plan. Fönster är utbytta i Etapp 1 (63-65) och påbörjat på 

Etapp 2 (59-61). Bilning av balkongfronter är klart för båda etapperna. Efter bilning 

blästras balkongen, vilket innebär att det blir ganska dammigt. Ett tips från de som 

varit med under det momentet är att tejpa ventilerna över fönstren dagtid.  

Ställningar drar tyvärr till sig uppmärksamhet. Om ni upptäcker spring på ställningen 

nattetid så ska ni anmäla detta till polisen. Om du upptäcker obehörigt folk på 

ställningen nattetid så ring 112 och anmäl. Meddela också att det är risk för liv och 

lem eftersom ställningen är 15 meter hög. 

För att Tresson ska kunna putsa fasaden så bör dygnstemperaturen inte understiga 

5C. Så vi får hoppas att maj levererar bättre väder än april. 

Mer information om fasadprojektet hittar du på: 

http://brfpinnpojkenco.vpsite.se/RENOVERINGAR.html   eller gå in på 

www,pinnpojken.se   och klicka på renoveringar. 

 

Motioner till årsstämman senast 9/5 

Vi planerar att hålla årsstämma den 8/6 i Södersjukhusets aula. 
Kallelse kommer i era brevlådor inför stämman. Om du vill 
lämna in en motion till stämman ska den vara inlämnad senast 
den 9/5 till vår epost adress styrelsen@pinnpojken.se eller i 
brevinkastet till Tommy Ringart (ordf) port 53, 4 tr. 

 

Påverka din bostadsrättsförening - Gör en insats i styrelsen! 

Vid årsstämman kommer delar av styrelsen att bytas ut och vi letar efter nya krafter 
som kan föra arbetet med vår förening vidare. Hör av dig till Tommy Ringart om du 
är intresserad och vill veta mer om vad arbetet i styrelsen innebär. Tel 0705 – 62 11 
40 eller styrelsen@pinnpojken.se. 
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Mat på gården 

Att lämna mat på gården till fåglar eller andra djur är inte en bra 
idé eftersom andra mindre attraktiva delar av djurriket också kan 
dras till dylika.  

 

 

Kommande pubaftnar i annan lokal 

Vanligtvis sista torsdagen i månaden är det pubaftnar och vanligtvis är 

vi i vår föreningslokal, men under fasadprojektet ses vi i 

Stamningscentrums lokal i 69:ans källare. Lappar sätts upp i portarna 

som en påminnelse. 

 

Tänk på dina grannars helgvila  

Många bygger om renoverar nu. Och eftersom vi nu har en hel del störande ljud 
under vardagar i samband med fasadprojektet är det extra viktigt att vi tar hänsyn till 
varandra. Försök därför att inskränka bullrande verksamhet (inklusive slagborrning) 
till följande tider; vardagar 08.00 – 17.00, lördagar och söndagar 10.00 – 15.00. 

 

Städning av garaget lördag 7/5 kl. 8- 16  

Nu är det åter dags för årets storstädning av garaget. Lördagden 7 maj ska hela 
garaget städas mellan 8-16. För att uppnå bästa resultat ska garaget vara tömt på 
bilar under denna tid. Vi har valt lördag för att möta de synpunkter flera hade förra 
året p.g.a. P-avgiften på gatan. Hjälp med under städdaen mottages tacksamt. Det 
handlar om att hjälpa till att spola, plocka skräp etc.  

     Vi har också en ledig plats i garaget. Först till kvarn!  

Du vet väl att du kan hyra plats för däckförvaring endast 480:-/år!    

Kontakt: Hasse Benner; mobil: 070-467 66 84, telefon: 08-668 81 66 E-post: 

garaget@pinnpojken.se   eller: Tony Jacobsson, Telefon: 0705-663164  E-post; 

tonyjacobsson@telia.com. 
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Vår nya hobby lokal, "Ernst-rummet” 

 
Den10 januari invigdes vår hobby lokal tillsammans med ett 30-tal intresserade 
grannar. Alla bjöds på porlande dryck och tilltugg.  
Många såg flera möjligheter att utnyttja lokalen till både små som stora projekt.  

 

Det gavs också möjlighet att anmäla sig till 
enklare kurser i "vardags snickeri". Sju personer 
anmälde sig, men tyvärr har handledaren haft 
svårt att frigöra tid för detta. Men förhoppningsvis 
kan dessa kurser komma igång efter sommaren. 
Är du intresserad av att få tillgång till lokalen så 
kontakta Peter eller Göran. Du får då en 
genomgång av utrustning och maskiner, säkerhet 
och ordningsregler. Därefter kan du kvittera ut en 
nyckel hos föreningens nyckelansvarige, Mats 
Kjellmer (200 kronor lämnas samtidigt i 
depositionsavgift).  
 

Kontakta: Peter Löfmark, 073-7438911, 
peter@lofmark.se  eller Göran Nordin, 073-
3981226, wmgonod@hotmail.com.  

 

 

Du hittar mer information om hobby lokalen och ordningsregler för lokalen på 
hemsidan (www.pinnpojken.se) under ”Föreningslokaler”.  

                                    

 

 

 

Gjutning av betongskiva till bord, 
med inlägg av kakelplattor från 
"gula och blå gången" från 
Slussen. 

Utmärkt och lång arbetsbänk 
med övrig utrustning, verktyg 
och maskiner. 

Målarrummet: 
Här pågår 
målning 
 av nysnickrade 
trädgårdsbord 
samt  
renoverade 
trädgårdsstolar. 
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