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Hej boende i SGB 1! 

 

Vi i styrelsen vill berätta lite om vad som händer i arbetet med vår förening just nu. 

 

Vi har ju två fina grillplatser i vårt område, använd dem gärna nu när sommaren är här! Vi 

påminner om att det inte är tillåtet att grilla på balkongen pga. brandrisken. 

 

Vi har planterat blommor i urnorna runt om i området och ber er alla att hjälpa till att vattna 

dem så de håller sig fina och levande hela säsongen. Tack!  

 

Vi röstade ju för en gemensam el-anslutning på stämman och arbetet med detta pågår nu i 

styrelsen, mer info kommer. Även laddplatser för el-bilar är under projektering och vi 

meddelar såklart även här när den arbetsgruppen har information att ge.  

 

Gällande våra grönområden så klipps och rensas det för fullt, både av vår anlitade firma 

Hessling & Lilja och av engagerade medlemmar i föreningen. Vi ska anlägga belysning längs 

gången över gräsmattan bakom Ritorpsvägen och renoveringen av lekplatsen kommer att 

påbörjas.  

 

Det har tyvärr förekommit stölder i källarutrymmen så vi ber er alla att vara extra 

uppmärksamma på vem ni släpper in och om ni träffar obehöriga. Ser ni något ovanligt eller 

märker att en dörr inte går i lås som den borde så meddela Teoge eller styrelsen!  
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Så en hälsning från en granne:  

Vi är ett litet gäng föräldrar med tonårsbarn som har dragit igång nattvandring i närområdet. 

Det har legat för fäfot under några år, men nu gör vi så gott vi kan för att hålla liv i det igen.  

För att det behövs. För att vi bryr oss.  

Alla som vill är välkomna att hänga på! Eller höra av sig till oss om man hört/sett/känner 

något som ni skulle vilja dela med er av. Det finns två slutna grupper på Facebook som ni kan 

gå med i om ni vill. En är mer allmän, den andra med fokus på dem som nattvandrar. 

Föräldrar i Bagartorp/Järvastaden/Ulriksdal med omnejd och Nattvandring 

Bagartorp/Järvastaden/Ulriksdal/Frösunda med omnejd. Ring eller mejla om ni vill veta mer; 

Ulrika By, 070-627 82 83, ulrika.by@dn.se Regementsgatan 54 

 

Titta gärna in på vår hemsida, www.sgb12.se, den uppdateras löpande med information som 

du kan ha nytta av. Du är såklart också välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen 

om du har frågor, synpunkter eller idéer!  

 

Med Vänlig Hälsning / Styrelsen  

mailto:ulrika.by@dn.se

