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Information från Styrelsen, maj 2019 

Trädgårdsdagen bjöd på ett riktigt skönt väder och det var många som var ute och jobbade och 

gjorde området fint inför sommaren. Som vanligt var det samling vid poolen vid lunchtid med mackor, 

grillad korv mm. Efter maten byggde ett antal barn bihotell som dom sedan satte upp på olika ställen 

inom området. Det ska bli spännande att se hur många bin som checkar in på hotellen. Ett STORT 

TACK till alla som bidrog till en mycket lyckad dag! 

Brandskydd Det är redan torrt i marken och därmed hög brandrisk. För att vi alla skall göra vad vi 

kan för att undvika att en brand uppstår och vara rustade för att snabbt upptäcka och bekämpa en 

eventuell brand vill vi påminna om följande:  

• Det skall finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan  

• Testa brandvarnarna regelbundet, byt vid behov batteri eller skaffa ny brandvarnare  

• Alla bör ha brandsläckare och brandfilt och helst en per våningsplan 

• Vinden får endast användas som förvaringsutrymme; inget brandfarligt får förvaras där 

• Eventuell belysning på vinden måste vara fast installerad med strömbrytare (alla 
elinstallationer skall göras av behörig person) 

• Var försiktig vid all användning av öppen låga såsom ljus, grill (både kol och gasol) och 
gasolvärmare. Tänk alltid på brandrisken! 

• Låt inte glasföremål och flaskor, inte heller PETflaskor stå ute i solen; de kan fungera 
som brännglas och starta en brand   

Förpackningar Vi är glada att så många källsorterar och lämnar förpackningar av papper och plast till 

återvinning. Om du samlar plastförpackningarna i en plastpåse, töm påsen med plast i sopkärlet 

och lägg inte i en hopknuten plastpåse eftersom det då kommer med en massa luft som tar plats. 

Även för pappersförpackningar gäller att kärlen inte skall fyllas med luft. Platta därför ihop 

förpackningarna 

Pool Du som ännu inte har anmält dig som poolskötare under sommaren, anmäl dig nu! Du gör det 

med mejl till pool@sollentunahus2.se eller med en lapp i brevlådan på Scoutvägen 30.  

Våra trädgårdar Nu växer det så det knakar runt om i vårt område och då ska träd och buskar inte 

beskäras. Vänta till sensommaren (augusti-september) eller vårvintern. Däremot är det just nu 

utmärkt tid för gödsling. Gödsling kan göras ytterligare en gång i juni. Midsommar är lämplig tid för 

häckklippning och då klipps det som vuxit ut sedan senaste klippningen bort. Vissa häckar – t ex. 

liguster - kan behöva ytterligare en putsning i augusti eller september. Mer rejäl nedtagning av häckar 

och buskage ska göras vid tidpunkter som gäller för beskärning. Vid nyplantering av perenner eller 

buskar, välj gärna sådana som bin och fjärilar uppskattar. Bra tips om olika sorter finns på nätet.  

På städdagen togs de självsådda rosorna i spireabuskaget vid duscharna i poolområdet bort. Det ser 

inget vidare ut där nu, men nya buskar kommer att planteras och spireorna föryngringsbeskäras. 

 

Även om sommaren skulle bli torr – kom ihåg att vi vattnar inte våra gräsmattor. 
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