
Kvarnholmen 2020-03-21Hej kära Silo-bo!

Här kommer en vårhälsning och lite info om vad som händer i huset.  

Årsstämma 19 maj
Årets årsstämma kommer att gå av stapeln onsdagen den 19 maj. Eftersom det ännu inte är lugnt på 
pandemifronten så är det mycket som talar för att den kommer att bli digital. Vi köper då in tjänsten, 
inklusive all administration, från Riksbyggen. Saknar du en smartphone, surfplatta eller dator – eller på 
annat sätt känner dig osäker på den digitala tekniken och vill ha hjälp inför årsstämman? Tveka inte att 
höra av dig till styrelsen så hjälps vi åt, alla ska känna sig välkomna att delta i stämman! Mer infor-
mation om årsstämman kommer framöver.

Hobbyrum
Vi har fått önskemål om att vi ska ha ett "hobbyrum" i huset och nu kommer vi att inreda rummet 
utanför undercentralen till ett ställe där man kan fixa och trixa med allt möjligt. Ingången till detta 
blivande hobbyrum ligger till höger om barnvagnsrummet i huvudentrén. Vill du påverka hur det ska se 
ut och/eller hjälpa till med själva arbetet att få till rummet, kontakta Tony Carlén i styrelsen innan den 
5 april: tony.carlen@triclima.se. 

Väggsprickor
Det har upptäckts sprickor i en vägg i en av husets lägenheter och dessa skulle kunna vara orsakade av 
de sprängningar som skedde under hösten 2020. Är det fler som har noterat skakningar från spräng-
ningar under hösten eller som har fått misstänkta sprickor så hör av er till styrelsen.

Stängd in- och utfart i garaget
KUAB planerar att hålla på med ledningsarbeten utanför garageinfarten veckorna 15–16 och 17–18, det 
vill säga under perioden 12 april till 9 maj. In- och utfarten till garaget kommer att påverkas under 
veckorna 15 och 16, men planen är att arbetet då ska ske nattetid för att inte störa så mycket. Exakta 
tider är ännu inte bestämda, men preliminärt kommer det då inte vara möjligt att åka in och ut ur 
garaget mellan klockan 21.00 och 05.30. Vi hoppas på att snart få mer info.

Vårstädning på kajen och start för grillsäsongen
Äntligen! Aldrig har väl den varma utomhussäsongen varit så efterlängtad som efter denna instängda 
och isolerade vinter. KUAB kommer att vårstäda kajen och då kommer de även att rengöra bänkarna 
och sofforna från smuts och algväxt. Sedan är det bara att slå sig ner med sin grill och njuta! Glöm dock 
inte att ställa undan grillen mellan middagarna så att den inte stör, och ställ den då bakom huset och 
inte mellan vårt och grannarnas hus. 

Nu ser vi fram emot en heltidsarbetande vårsol och ett inlopp fyllt av segel! 
Hälsningar styrelsen

containers på flera platser runt om i Nacka. Närmaste insamlingsställe för oss i Silon är 
Kvarnholmsvägen 80, dvs strax ovanför busshållplatsen mot Nacka. 

Överfyll inte behållarna, då finns det risk för att de inte blir tömda alls! Det finns en återvinning på 
Kvarnholmen https://kvarnholmen.com/nyheter/atervinning-pa-kvarnholmen/

 vill ju gärna fortsätta att ha Nackas bästa soprum så här kommer några påminnelser!

Håll gärna lite extra koll på vad som ska slängas i tidnings- respektive papperskärlen, så att allt hamnar 
rätt. Ta gärna även bort tejpen på kartongerna för då går det lättare att platta till och riva sönder stora 
kartonger. 

Vi har nu en återvinning på Kvarnholmen och har man mycket plast- och papperssopor slängs de med 
fördel där. kvarnholmen.com/nyheter/atervinning-pa-kvarnholmen/ 

Till sist, använd bara bruna matavfallspåsar, är det rinnigt så ta två bruna påsar istället för att stoppa 
avfallspåsen i någon annan typ av påse. 

Och här kan du läsa allt om sopsortering:
www.nacka.se/498d65/globalassets/nackavattenavfall/dokument/avfall/forpackning_sortering.pdf 

Webbkamerorna på taket
De som bor i lägenheter som inte har havsutsikt har tidigare kunnat njuta av båtlivet via uppkopplade 
webbkameror som sitter på taket och i realtid visar Djurgården och Stockholms inlopp på en skärm 
i lägenheten. Tyvärr har utrustningen varit trasig under en tid, men nu kommer den att repareras och 
vissa delar bytas ut. Förhoppningsvis kommer alla i huset snart att kunna se den säl som emellanåt 
sticker upp sitt lilla huvud ur vattnet och tar sig en titt på vår Silo.

r

De som bor långt ner i huset har störts av människor, ofta med en glass i handen, som nyfiket går bakom 
både vårt hus och Hamnkontoret. Nu har det kommit upp skyltar mellan de båda husen om att detta är 
privat område, så förhoppningsvis blir det mindre spring framöver. Även vi boende måste tänka oss lite 
för och inte gå bakom Hamnkontoret när vi t.ex. ska till parken och lekplatsen.

Uppställningsnycklar
Vi vill återigen påminna om att alla mäklare som ska ha visning i huset måste använda en uppställnings-
nyckel till porten, så att den inte står synligt öppen under flera timmar. Uppställningsnyckel finns att låna 
hos Åke Örtqvist på plan 7 och Ami Bergöö på plan 4. 
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