
Årgång 29, Nr 238         April 2016   

Erik Tegels Väg 23, KV  163 40 Spånga www.gunillabrf.se

EXPEDITIONEN

är öppen 19:00 - 20:00

Bemannas av 

styrelserepresentant

Onsdag 13 april

Joakim

Onsdag 20 april

Lasse

Onsdag 27 april

Suna

Onsdag 4 maj

Maria

Onsdag 11 maj

Sanna

Onsdagen 18 maj

Gabriel

Onsdag 25 maj

Suna

Onsdag 1 juni

Sanna

är öppen 07:00 – 07:30

Måndag och fredag

Bemannas av EFS
(föreningens fastighetsskötare)

info@gunillabrf.se 1

GUNILLABLADET delades ut i brevlådorna för första 

gången i november 1987. Dåvarande vicevärden Rune Alm 
var den som skrev de första tio åren. Det som kan noteras 
är att redan i de fem första utgåvorna förekommer teman 
(pekpinnar) och text som nästan är identiskt med de ni läst 
de senaste två åren, bara upprepningar! 
Inget nämnt, inget glömt! 

 

TRIVSELGRUPPEN hade sin första träff i februari 2004 

och sju personer deltog på träffen. Några av nedan 
aktiviteter har nog sina rötter från den träffen. 

GRANNSAMVERKAN (GSV) - Karin Jonasson i port 9 

är den drivande kraften i GSV. Ett stort engangemang där 
Karin även talar sig varm för kvälls- och nattvandringar och 
allt detta för att skapa en trygg tillvaro i vårt (när)område. 
Rapporter får man via email och inbjudningar till 
informations/temakvällar förekommer. 
 

PUB-AFTON - Yvonne Christensson i port 29 håller i 

trådarna för arrangemanget. För en rimlig penning får du 
ett glas gott vin eller en kall öl samt att under trevliga och 
enkla former umgås med samt lära känna dina grannar. 
Enligt lösa rykten kan de bli en överraskning på kommande 
afton. Den är planerad till 19 maj! 

DAGLEDIGA - Kristina Petersson i port 11 är 

samordnaren av träffarna. Det dricks kaffe och ofta bjuds 
det på hembakat bröd.   

Det pratas och diskuteras en hel del och de äldre bjuder på 

minnen från tider som flytt, både i vårt kvarter och i 

Bromsten med omnejd. Nästa träff blir den 18 maj. 
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KOMMANDE

AKTIVITETER

Måndag 18 april

Styrelsemöte

Onsdag 20 april

Daglediga

Måndag 9 maj

GunillaBladet delas ut

Fredag 13 maj

Container på plats

Söndag 15 maj

Städdag

Måndag 16 maj

Styrelsemöte

Onsdag 18 maj

Daglediga

Torsdag 19 maj

PUB-afton

I nästa GunillaBlad

- efterlysningar

- rapport radonmätningen

- container på plats

- städdagen

- och lite till

2

VISSTE DU ATT: 
1998 invigdes samlingslokalen som dessförinnan var 
vävstuga 
 
20 st lägenhetsöverlåtelser är rekord för ett 
verksamhetsår och det hände under 2002/2003. Snittet 
de senaste fem åren är 13 st per år. 
 
11 st medlemmar har varit ordförande i föreningen 
sedan överlåtelsestämman 1967. 
43 st medlemmar har varit ordinarie ledamot i styrelsen 
under den tiden. 

 

"TRÄDGÅRDSMÄSTARE"  - Maria Svahn i port 11 och 

José Luiz (Pepe) Fernandez i port 13 sköter på eget initativ 
om föreningens gröna landskap. Genom årens lopp har ett 
antal medlemmar aktiverat sig för föreningens utemiljö och 
det går bra att muta in sitt eget lilla "revir"! Styrelsen köper 
in önskade växter, jord och även gödsel. Redskap finns i 
föreningens trädgårdsförråd. 

JULGRANSPLUNDRING - Styrelsen arrangerade i år 

(för första gången i Brf Gunilla?) en julgransplundring för 
både barn och vuxna. Det blev på en av årets kallaste dagar 
och det bjöds på varm choklad och korv samt fiskdamm. 
Det är möjligt att det blir en sådan träff även nästa år (15 
januari 2017). 

 

GÅRDSKOMMITTÉ bildade styrelsen i november 1991. 

Representant från styrelsen i gruppen var då Lasse! Det 
blev sedemera Gårdsgruppen, därefter Trädgårdsgruppen 
och det heter den även nu när den återuppstår. Styrelsens 
representant i  gruppen är Elin.  

 

TRÄDGÅRDSDAGEN - VÅRSTÄDNING - 
STÄDDAGEN är några namn på samma evenemang. Nu 

är det snart dags igen.Styrelsens ambition är att ha både en 
vår- och höstdag och vårens blir söndagen den 15 maj. I det 
veckoslutet kommer en låst container finnas på plats och 
det ges möjlighet att bli av med "grovsoporna". 

OBS 
Sandsopning är på gång. 
Separat information med 
dag och tid anslås i 
portar och på bilar. 

 


