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Ett tack till…. 
Nisse Andersson, Birgit Thorman, Jalle Engelin, Hannu Kärki, Rolf och Sirje Hedberg, Kristin 
Schiller med pojkvännen Robert, Sune Andersson, Bo Eriksson, Ann-Christin Bodin (som 
kompletteringsköpte korv och bröd, Patrick Svensson, Karin och Lars Nilsson, Maria 
Malmström, Torbjörn Stensson, Lars Lindberg, Henry Thor, Karin Axelsson, Gudrun Blixt, 
Kenny och Marie-Louise Frisk, Anita Svensson, 

… som, trots varsel, hade möjlighet, lust och viljan att göra en 
arbetsinsats för allas vår närmiljö! 
 
Agne Bodin  Arne Hjelte 
Ordf  V ordf 

Vad hann vi med och vad kvarstår? 

 Sopa rent taken från fågelspill 
och takmossa. 
Här jobbade Nisse och Jalle med gott 
resultat och fick bort det mesta som 
annars hade täppt igen takbrunnarna. 

 Plantering av växter på en del land. 
Leverans av växter sker i nästa vecka. Vi 
planerar en planteringsdag måndagen den 
20/10, då vi kommer att sätta växter i landet 
kring blodlönnen, komplettera med växter 
utmed ”V Vattugränd” och Idéhuset samt 
Sociala hörnet. 

 Kantskärning av rabatter. 
De flesta rabatter kantskars och 
gjordes snygga. 

 Uppluckring av rabatter. 
Även här blev nästan alla rabatter 
genomgångna. Beskärning av växter är 
nödvändigt. 

 Påfyllnad av matjord. 
Landen kring rödboken, på 3:ans gård, 
1:ans gård kring vårdträdet samt en 
del land fick ny matjord. Dock inte alla 
land runt lekplatsen. 

 Lekplatsen; kratta, sopa. 
Hör gjordes goda insatser såväl av äldre 
som unga. Nu ser det riktigt fint ut. 
Översyn av lekredskapen får ske en annan 
gång. 

 Ogräsbekämpning av asfaltsytor 
utmed husväggar och 
källarnedgångar. 
Arbetet koncentrerades kring 
mossbekämpning utmed S Ringgatan 
samt rengöring av fasad utmed V 
Ringgatan. Sopning av källartrapporna 
utfördes också med den äran. 

 Rengöring av 
överliggare/källarnedgångarna. 
Gudrun och Anita gjorde rent samtliga 
överliggare och grindar. 
De gjorde även porttelefonpanelerna fina 
och putsade dem med putsmedel för att de 
även fortsättningsvis skall hålla sig fina och 
fria från repor. 

Alströmerdagen 

Ansvar - Gemenskap – Arbete 

Lördagen den 11 oktober 09:00-16:00 
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Observera att det räcker att hålla 
nyckelbrickan en bit från panelen för att 
det skall fungera! 

 Målning av lyktstolpar och vissa 
räcken. 
Detta arbete kvarstår och vi kommer 
att göra en koncentrerad arbetsinsats 
vid senare tillfälle då vi målar 
lyckstolpar och förekommande räcken 
svarta. 

 
Fylla i trappspringor med 
”betongsand”. 
Patrick har rensat entréskraporna från grus 
och förberett trapporna i förekommande fall 
för ”springgjutning”. Entréerna på 2ABC, 
3ABCD och 5AB är klara. Återstår alltså 
entréerna på 1ABCD, 4AB, 6AB och 8AB. 

 Uppsnyggning av sociala 
hörnet. 
Detta arbete kvarstår, men vi hoppas 
att ni noterat den fina skylten vi 
placerat där. Vi börjar med att 
komplettera med växter och jord för att 
sedan gå vidare med övrigt. 

 Rensa rensplattorna i 
dagvattenbrunnarna. 
Detta arbete hanns inte med. Vi kommer 
under veckan att ta bort de ”rensgaller” som 
vi placerar där under sommarhalvåret för att 
undvika onödigt skråp i 
dagvattenbrunnarna. 

 Rensa ACO-rännan vid nedre 
delen av uppfartsrampen/ 
garaget 
Detta hanns inte med. 

 Sätta upp skyltar ”Privat område”. 
Vi hoppas få dessa skyltar under nästa 
vecka. Vi kommer att placera dem vid våra 
huvudstråk in i området. 

 Spola garagetrappen 
Detta hanns inte med. 

 Koka korv, servera öl samt kaffe och 
kaka. 
Karin A ordnade detta till allas glädje. Det 
smakar alltid gott när man är i arbetstagen 
och är nyttigt för den sociala gemenskapen. 

 Rensa ”grusytorna” under 
balkonger och burspråk 
Är ej utfört. 

 Hillgaraget: aluminium- 
lamellerna samt tvättning av nedre 
del av vägg mot trottoar. 
Detta hanns inte med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 
 
 

Måndagen den 20 oktober 
har vi planerat att plantera växter av olika slag som vi beställt.  
 
Vi skall plantera växter runt blodlönnen, komplettera med växter utmed V Vattugränd 
(gången mellan garaget och hus 4) och framför Idéhuset samt Sociala hörnet (S 
Strömgatan och Östra Vattugränd). 
 
Har du möjlighet och lust att hjälpa till med detta på måndag förmiddag och en stund 
framåt är du välkommen. 
Skicka gärna ett mail till brfalstromer@gmail.com om du är intresserad så vi vet. 


