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Årsstämma tisdag 19 maj kl 19
Styrelsen har beslutat att tills vidare försöka genomföra årets stämma som planerat tisdag 19 maj kl
19. Vi tror inte att smittorisken är mindre om vi skulle senarelägga stämman till exempelvis 30 juni,
som några föreningar lär göra enligt tidningsuppgifter. Om du tillhör ”riskgruppen” eller ändå är orolig
för att bli smittad kan du ge en fullmakt till en annan medlem eller till en närstående. Instruktioner
kommer att delas ut, tillsammans med kallelsen, i alla medlemmars brevlådor senast 5 maj.

Hjärtstartare på väggen nära tvättstugan
Utsikten har nu en hjärtstartare som sitter på väggen vid port 17 på gården, intill tvättstugan. Den ska
användas när någon får ett hjärtstopp – därför är den inte inlåst. Börja med att genast ringa 112 och
anmäla ”Hjärtstopp” och var du befinner dig. När du sedan öppnar luckan till hjärtstartaren får du
instruktioner hur du ska göra. Tänk på att det är bråttom – ju fortare hjärtstartaren kommer igång
desto större är chansen att personen inte bara överlever utan också slipper framtida problem.
Svindersvik har två hjärtstartare. En innanför vita staketet till deras styrelserum vid H-ringen 2 – nära
valvet inne på gården. En annan på baksidan av Gula Huset – H-ringen 10.

Frissan har öppet, trots Coronaviruset
Vår mycket uppskattade herr- och damfrisör ”Henriksdalsfrisör” hälsar alla välkomna till sin salong
vid Henriksdalsringen 1 - även i dessa Corona-tider. Hon har öppet som vanligt efter tidsbeställning.
Telefon: 08-642 04 05. Gynna gärna föreningens lokalhyresgäster – annars kanske de flyttar.

Grovsopscontainer lördag-söndag 25-26 april
Lördag 25 april samt söndag 26 april kl 11-13 har du chansen att kasta grovsopor i en container på
gatan - som vanligt vid Henriksdalsringen 17. Men inga vätskor, batterier, bildäck, porslin eller
elektriska sopor får kastas där. Respektera dessa regler och vårt öppethållande, tack!

Planteringsdag 10 maj
Söndag 10 maj är vårens traditionsenliga planteringsdag. Då träffas vi kl 10 vid trädgårdsförrådet,
bredvid tvättstugan. Alla trädgårdsintresserade är hjärtligt välkomna. Arbetet avslutas som vanligt
med korvgrillning vid lekplatsen utanför 31.

ICA-öppet kl 08.30 för dig som tillhör en riskgrupp
Du vet väl att ICA Henkan öppnar redan kl 08.30 varje vardag för den som vill handla och som tillhör
en riskgrupp för Corona-smittan.

Ny trädgårdsskötsel från 1 maj
Från 1 maj är det Henriksdalsringens Förvaltnings AB som sköter om både Utsiktens och
Svindersviks tomtmark. Trädgårdsarbetarna är anställda av Föreningskontoret som har sin expedition
i Gula Huset inne på gården. Vi hoppas att denna lokala trädgårdsresurs kommer att göra ett minst
lika bra jobb som Azalea, som arbetade för HSB. Henriksdalshöjden fortsätter med Svea Park.

Lekplatsen försenas ytterligare
Vår lekplats vid port 19 skulle ha blivit klar till 1 maj var det tänkt. Nu har Corona-viruset orsakat två
månaders försening för både leverans av lekutrustning och för själva jobbet med återställandet. Så vi
får vänta till sommaren med invigningen.
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