
Föreningen hade kallat till extra 
stämma tisdagen 11 december. På 
dagordningen fanns fyllnadsval 
till styrelsebesättningar samt 
information/rapportering av de frågor som styrelsen 
vid ordinarie stämman fick i uppdrag att utreda. Det var 
byte av stammar för vatten och avlopp, utbyggnad av 
balkongerna samt en ev påbyggnad av våra fastigheter. 
Från styrelsens sida ställde vi fram c:a 50 stolar för 
mötesdeltagarna. När medlemmarna började anlända så 
fick vi ta fram alla stolar som gick att finna. De räckte 
ändå inte till.

Med stor glädje kunde vi 
konstatera att det var 81 st 
röstberättigade och drygt 20 
familjemedlemmar som infunnit 
sig. Intresset var alltså på topp 
och väl det.

Under sakkunnig ledning av 
af tonens mötesordförande 
Staffan Björck klarade man 
med lätthet av valen. Till nya 
medlemmar i styrelsen utsågs 
Kerstin Hinnersson  hus 6, Ulf 
Johansson hus 1 samt Christoffer 
Gramming hus 6.

Rapporteringsfrågorna presenterades med stor 
sakkunnighet på ett lättbegripligt sätt av Hans Torring 
frän arbetsgruppen, sekunderad av Dan Idehed från 
Riksbyggen. Det var intressant att se hur flera av 
medlemmarna leende tog emot informationen. Efter 
informationen blev det dags för frågestund. Förvånande 
få frågor ställdes, det kan tolkas som ett tecken på 
en bra presenterad information. Styrelsen efterhörde 
en viljeyttring från medlemmarna om vad de ansåg 
angående påbyggnad, balkongerna och stamarbetet. 
Det var inte fråga om några beslut men styrelsen ville 
ändå få klart för sig vad medlemmarna ansåg. Via 
handuppräckning framgick att sex st ansåg att man 
skulle gå vidare med påbyggnad och balkongstudierna 
medan hela 75 medlemmar gjorde tummen ned. Med 
denna fingervisning i ryggen arbetar styrelsen nu endast 
vidare med stamrenovering. Styrelsen fick också genom 
medlemmarnas välvillighet uppgift om några lägenheter 
som har så kallade gjutjärnsbrunnar i badrummen, vilket 
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är viktigt att veta inför ett framtida stambyte. Efter mötet 
uppvaktades styrelsen av Riksbyggens representant som 
sade sig vara imponerad över mötets posititva upplägg 
och resultat. Han hade varit med på många dylika möten 
där diskussionens vågor gått höga och ”viss” oenighet 
uppstått. Han ville gratulera föreningen beslutet.

Utöver det löpande arbetar styrelsen med slutförhandlingar 
i IT-frågan. Övriga aktuella arbetsuppgifter är avtalen 
angående ett framtida stamrenovering, fjärrvärme och den 
tekniska förvaltningen.

Ett annat projekt som styrelsen arbetar med och som 
förhoppningsvis kan komma att underlätta för både 
boende och besökande är att undersöka möjligheterna att 

utöka parkeringsplatserna. 
Ut efter vägen ner mot 
garagen på sidan mot Syster 
Estrids gata håller vi nu på 
att utreda möjligheterna att 
parkera. Om detta lyckas 
kommer vi att disponera 
betydligt fler p-platser 
för våra besökare. Detta 
frigör också platser uppe på 
plattan för de boende.

Under de senaste året har 
styrelsen fått se många nya 
och ”nygamla” ansikten, 
bland annat mitt eget. Ni 

skall veta att det är mycket stimulerande och lärorikt att 
samarbeta med ledamöterna i styrelsen. Det är en mycket 
stor kompetens vi har inom föreningens egna led. När 
styrelsen dessutom kan knyta övriga medlemmar och dess 
sakkunskap till sig är jag övertygad om att föreningen 
kommer att gå mot en bra framtid.

Går gärna in på föreningens hemsida och ”kolla” vilka vi 
är som sitter i föreningens styrelse. Man kan även se på 
anslagstavlorna i husens foajéer. Vi är mycket tacksamma 
om medlemmarna hör av sig med synpunkter på vad vi 
gör/inte gör i föreningen. Sådant som kan förbättras men 
även sådant som är bra, om det finns något. Skriv gärna 
en lapp och lägg i lådan vid 3:ans entré.

Om inte förr så hoppas jag att vi ses på årsstämman 
torsdagen den 22 maj.

Tommy Åberg, ordförande

kajbesök



Ekonomikrönika April 08

Upprepningar är väl något som man generellt 
sått bör avhålla sig ifrån men när det gäller 
föreningens ekonomi så är det svårt att låta 
bli. Konstaterandet som gällt i ca 10 års tid 
vid det här laget äger fortfarande sin riktig-
het: Föreningens ekonomi är god. Brf Dr 
Lindh har ett gott renommé och lägenheterna 
är attraktiva på marknaden.
En ekonomikrönika förusätts innehålla , kan 
jag förmoda, ngn form av ekonomisk redo-
visning. Utgivningsdatum för Lindhbladet 
råkar hamna tidsmässigt vid ”fel” datum för 
att detta skall vara möjligt. Vad jag syftar på 
är de ekonomiska  o övriga konsekvenserna 
av planerat åtgärdande av vatten- o avlopps-
stammar. Vid årsmötet 22 maj kommer en 
redovisning av aktuell situation avseende 
detta av föredragas. En målsättning är att 
kunna besvara frågan rörande ev avgiftshöj-
ning som konsekvens av detta. Någon av-
giftshöjning har inte ägt rum sedan 1996 så 
någon form av beredskap hos medlemmarna 
för att hantera  en eventuell sådan känns inte 
helt fel. Styrelsens målsättning är dock att 
låta avgifterna ligga kvar på nuvarande nivå 
om detta bedöms som möjligt. 
Vid årsmötet kommer även information att 
ges avseende konsekvenserna av nytt avtal 
för IT-TV o IP-telefoni. Finns alltså all an-
ledning att närvara 22 maj !  
Någon resultat- och balansräkning för 2007 
föreligger i skrivande stund tyvärr inte ef-
tersom bokslutsarbetet ännu inte är avslutat. 
Redovisning får alltså ske i kommande nr av 
Lindhbladet.

Ulf Kassmyr, kassör

Avfallsrummet södra gaveln
Dr. Lindhs Gata 1

Rummet är avsett för ”marginellt grovavfall”. Större 
mängder grovsopor från t.ex ombyggnationer och 
vindsröjningar samt uttjänta kyl- och frysskåp, spi-
sar toalettstolar m. m. skall med fördel lämnas till 
kommunens återvinningsstationer. Varje lägenhets-
innehavare har vid återvinningscentral rätt till ett 
återvinningskort som berättigar till sex gratisbesök. 
Härvid skall fotolegitimation uppvisas. Det är enkelt 
att lämna sitt grovavfall på återvinningsstationen på 
Anna Odhners Gata i Högsbo industriområde. Detta 
är viktigt för föreningens ekonomi.

Annat som skall lämnas på återvinningsstation är 
miljöfarligt avfall, kemikalier, lösningsmedel, glas, 
speglar samt bilbatterier. Dessa avfallsslag får ej läm-
nas i avfallsrummet.

Vi har haft besök av handläggare från Miljöförvalt-
ningen som gjort tillsyn av såväl avfallsrummet som 
rummen för hushållsavfall. Vi blev icke utan beröm 
godkända. Det betonades att det är viktigt att följa 
rutinerna som finns anslagna i avfallsrummet.

Våra fastighetsskötare ”har koll” på våra soprum 
och har det hänt att man identifierat och tillrättavisat 
slarvers i våra hus. Vanligast utgörs slarvet av att kar-
tonger ej viks ihop och placeras i sopbingarna samt att 
skräp ställs vid sidan av sopbingarna.
Tvekar man i någon fråga beträffande avfall rekom-
menderas kontakt med fastighetsskötarna. Gärna per 
email:  fastighetsskotaren@drlindh.se 

Följande KAN lämnas i avfallsrummet:

lysrör, lågenergilampor, glödlampor, småbatterier,
elektronik (allt med sladd eller batterier)

Följande får I NÖDFALL lämnas i avfallsrummet:
(om Ni absolut inte kan transportera det till 
återvinningscentralen)

vitvaror, kyl, frys, bildäck, bygg och rivningsmaterial 
(i kärlen), möbler, cyklar, barnvagnar, andra skrym-
mande ”grovsopor”

Fölande FÅR EJ lämnas i avfallsrummet:

miljöfarligt avfall, t ex färgrester, kemikalier, lös-
ningsmedel, bilbatterier, glas och speglar.



S T Y R E L S E
INFORMATION

Välkommen att bidra i Lindhbladet. Skicka dina alster i digital form 
som oformaterad text till:

lindhbladet@hotmail.com

Valberedning
Snart är det dags för årets föreningsstämma. 
Som vanligt vill vi i valberedningen ha mycket 
synpunkter. Vi i valberedningen är:

Margaretha Övergaard, Dr Lindh 3, tel 41 44 97

Staffan Björck, Dr Lindh 4, tel 41 86 23

Marianne Stakeberg, Dr Lindh 6, tel 82 20 06

Lars Bengtsson, Dr Lindh 1, tel 41 45 81

Lars är adjungerad i Josef Pavlicas frånvaro.

Mera ”kräm” i ledningarna

När våra hus byggdes, i början av 60-talet, så 
anpassades elbehovet i varje lägenhet efter 
dåvarande förhållanden. På senare år har det 
hänt en del. Helt klart har förbrukningen i varje 
lägenhet ökat. Inte minst tack vare datorer, 
skrivare, video, DVD-spelare och en rad andra 
”hjälpmedel”. Flera av medlemmarna har hört 
av sig till styrelsen för att få hjälp att säkra-upp 
för att kunna nyttja sina apparater. Är även Du 
i den situationen att Du behöver mera ström så 
hör gärna av Dig till styrelsen så skall vi försöka 
samordna ett besök av elektrikern.

Tyvärr

Nu har det hänt igen. Några av föreningens 
medlemmar har ånyo haft inbrott i sina bilar. 
Vanligast är att det händer ute på P-däcket. Vi 
vill härför ännu en gång påminna om att inte ha 
något som kan verka intressant liggande syn-
ligt i bilen. Enda sättet att slippa påhälsning är 
förmodligen att det inte verkar finnas något av 
värde tillgripbart i bilen.

Lägenheter

Året 2007 såldes 26 lägenheter, 21 ettor och 5 
större. Genomsnittspriset för en etta blev 
1 132 000 kr (29 718 kr/m2).

Fem större lägenheter såldes för ett snittpris 
mellan 22 610 kr/m2 och 28 250 kr/m2.

Stambyte, utbyggnad av balkonger 
och påbyggnad av husen.

I samband med den extra föreningsstämman 
i december 2007 informerade styrelsen om 
genomförda undersökningar samt uppskattade 
kostnader för rubricerade åtgärder.
För en tänkt påbyggnad med en á två våningar 
på varje hus hade bl a genomförts hållfasthets-
undersökningar och brandteknisk bedömning. 
Under mötet diskuterades olika konsekvenser av 
påbyggnation.
Utvidgningen av befintliga balkonger redovisa-
des med stöd av skisser upprättade av en möjlig 
leverantör.
Styrelsen efterhörde stämmans intresse för 
påbyggnad och utvidgning av balkongerna. En 
förkrossande majoritet av stämmodeltagarna 
sade genom handuppräckning nej till förslagen. 
Styrelsen har därefter beslutat att avskriva ären-
dena och koncentrerat sig på att fortsätta arbetet 
med stamrenovering. I anslutning till stämman 
den 22 maj avser styrelsen att redovisa nuläget 
av stamfrågan och tänkt fortsättning.



Info från gymgruppen

Som de flesta vet om har vi ett gym i källaren på 
hus 1. För en engångsavgift på 200 kr får varje 
medlem tillgång till det. Utöver engångsavgiften 
ingår det att användarna av gymmet hjälps åt med 
städningen av detsamma, detta har tyvärr fungerat 
dåligt under vintern och vi måste alla bli bättre på 
att hjälpa till med städningen! Alternativet kan 
annars bli en avgift för att finansiera städningen 
av gymmet för oss som använder gymmet.

Gymgruppen har tyvärr fört en tynande tillvaro 
under året då vi tyvärr inte har varit så många 
engagerade. På senare tid har det dykt upp ett par 
nya medlemmar i gruppen och vi vill gärna bli 
fler. Om du tränar på gymmet, är intresserad av att 
kunna påverka vilken utrustning som finns eller 
helt enkelt vill tycka till om hur gymmet fungerar 

är du välkommer att engagera dig. Arbetet är inte 
betungande, vi träffas ett par gånger per år bara 
på sin höjd. Hör av dig till info@drlindh.se för att 
få veta mer.

Det har varit en del problem med utrustningen 
under året. Benpress maskinen blev lagad i slutet 
av april. En service av gymmet är beställd och 
kommer att genomföras av STI under våren när de 
är i Göteborg nästa gång. Under servicen kommer 
all utrustning att gås över och vid behov repareras, 
förhoppningsvis är denna gjord när du läser detta. 
I övrigt pågår som vanligt arbetet med att väga 
olika medlemmars önskemål om utrustning mot 
varandra inom gymgruppen.

Mvh
Gymgruppen

Vår HEMSIDA        http://www.drlindh.se/ 

har under våren fått en ny administratör som öns-
kar åsikter från medlemmarna i föreningen om 
innehåll, utseende och läsbarhet. Välkomna att 
skicka synpunkterna till info@drlindh.se alterna-
tivt lägg en lapp i föreningens brevlåda utanför 
entrén i Hus 3.

HUSRÅDEN
Sen 1995 har föreningen haft HUSRÅD med va-
rierande aktiviteter genom åren. 

Tanken med HUSRÅD är att SKAPA EN GOD 
BOENDEMILJÖ med en fungerande närdemo-
krati och mål för arbetet i HUSRÅDEN är bl.a. 
att ge möjlighet till inflytande och delaktighet för 
att upprätthålla trivsel, underhåll och ordningsfrå-
gor för medlemmar och hyresgäster i respektive 
hus.

HUSRÅDEN är också en viktig kontaktyta mot 
Styrelsen. Kontaktpersonerna för de olika husen i 
styrelsen är: Hus 1: Tommy Åberg, Hus 3: Helena 
Trappman, Hus 4: Nils Bengtsson, Hus 6: Lars 
Victorin.

Vad som ingår i arbetet i Husrådet bestämmer var-
je HUSRÅD, liksom hur ofta man träffas. Vissa 
HUSRÅD använder vår gemensamma förenings-

lokal i HUS 3 vid träffarna, andra möts i entrén 
eller hemma hos någon. Exempel på vad som har 
utvecklats/arbetats med och genererat idéer under 
åren:

•	 Miljön	i	entréer
•	 Målning	av	trapphus
•	 Tvättstugan;	Bokningstavla,	komplettering	av		
 utrustning 
•	 Utemiljön,	Lekplatsen,	Fågelholkar,	Inköp	och		
 plantering av växter 
•	 Att	informera	nyinflyttade	om	gällande	regler,		
 ex. trivsel
•	 Nätförråd	på	vindarna
•	 Upprustning	av	cykelrum

Husråden ansvarar också för att planera städningen 
inom och runt respektive hus vid de gemensamma 
städdagarna vår och höst

Varje HUSRÅD disponerar kontanta medel till ett 
visst belopp/år till inköp. 

Namnen på personerna i just Ditt HUSRÅD finns 
på anslagstavlan i respektive hus entré.

Har Du ett problem, som Du anser vara kopplat 
till Ditt boende, så kontakta någon av representan-
terna i Ditt HUSRÅD!



Lås och säkerhet

Vi lever i en ny tid. Lås och säkerhet bety-
der inte enbart bra dörrlås, säkerhetsdörrar 
och fungerande larm. Det kan till exempel 
betyda sådant som bränder i soprummen, 
eller icke fungerande hissar. 

Men också något så banalt som hushållsso-
por flygande omkring på gårdsplanen är en 
säkerhetsfråga. Vid kortare strömavbrott 
och fel på kortläsaren har det förekommit 
att boende har ställt sina sopor utanför res-
pektive soprumsdörr. Styrelsen har därför 
beslutat att införa möjlighet att öppna sop-
rummen också med ytterdörrsnyckeln.

Att husen nu är utrustade med reservljus i 
trappuppgångarna utgör en förhöjd säker-
het. Inga mörka trappor mer, om utrym-
ning måste ske.

Till det som för mången kan tyckas som 
överdrivet säkerhetstänkande hör att kom-
munens brandmyndighet ser strängt på om 
våningsplanen är belamrade med barnvag-
nar, cyklar, kärror, bord och stolar eller vad 
det nu kan vara. Då handlar det också om 
möjligheter för räddningstjänstens perso-
nal att genomföra sina insatser vid brand 
eller annan fara.

Kanske är det också en trivselfråga? Hur 
mycket skall vi tillåta innan en i bästa väl-
mening utsmyckad svale övergår i vantriv-
sel och enbart blir ett hinder för städföre-
taget?

Lars Brink
Styrelsens arbetsgrupp för lås och säkerhet

It-gruppen

Med anledning av att vårt nuvarande avtal med Bred-
bandsbolaget går ut i december 2008 har en upphand-
ling av Internet, tv och ip-telefoni genomförts av IT 
gruppen under hösten och vintern. Detta har resulterat 
i att vi kommer att byta leverantör från Bredbandsbo-
laget till Tele2 då de kunde ge ett bättre erbjudande till 
föreningen. Under upphandlingen har stor vikt lagts på 
att göra övergången så smidig som möjligt för oss som 
bor i föreningen, men det kommer ändå att innebära 
att vissa nya inställningar behöver göras. Det kom-
mer att finnas erbjudanden vid övergångarna så att det 
inte kommer att kosta enskilda medlemmar att teckna 
tjänsterna hos Tele2 i form av utrustning för ip-telefoni 
samt för digital-tv om längre bindningstid än 1 år teck-
nas. Utrustningen för HDTV-sändningar är ännu inte 
fastställd.

Någon gång innan september månad och kanske redan 
till sommaren kommer föreningen att flytta över det 
analoga tv utbudet till Tele2, detta innebär att varje lä-
genhetsinnehavare måste göra en ny kanalsökning på 
sin apparat då tv kanalerna inte ligger på samma plats. 
Samtidigt som detta sker kommer Tele2 att starta upp 
sina digitala sändningar samt förhoppningsvis HDTV-
sändningar för de som skaffat utrustning för detta, Brf 
Doktor Lindh kommer att få HDTV-sändningar bland 
de första i Göteborg via Tele2. 

Under december månad kommer övergången till Tele2 
gällande Internet och ip-telefoni att ske. Under denna 
övergång kommer våra ip-telefoni boxar att behöva 
bytas ut samt att de som har fast ip-nummer kommer 
att behöva göra nya inställningar i routrar och datorer. 
Vi som har fast ip-nummer har särskilt begärt detta hos 
Bredbandsbolaget, om du inte är säker på om du har 
det eller inte behöver inte oroa dig för du har det tro-
ligtvis inte.

Givetvis kommer ytterliggare information om samtli-
ga övergångar komma innan den sker.   Tele2 kommer 
även att närvara i anslutning till årsmötet den 22 maj 
för att informera om de framtida förändringarna.

De som är intresserade av mer information är välkom-
na att kontakta IT gruppen via info@drlindh.se.

Mvh
IT gruppen



Rörarbeten i lägenheten 
– Endast auktoriserade hantverkare.

Varje år görs i bostadsrättsinnehavarnas regi ett 
flertal ombyggnationer av bl a kök, badrum och 
toalettrum i lägenheterna. Ofta sker detta när ny 
innehavare tillträder men ombyggnader utförs 
även vid andra tillfällen. Härvid krävs i regel 
arbeten med kall- och varmvattenledningarna.
På hemsidans boendevillkor under rubrikerna 
VVS-installationer i lägenheter och Vattenav-
stängning återfinns föreningens regelverk för 
rörarbeten. Det föreligger krav på att kompetenta 
yrkesverksamma rörläggare anlitas. Anledningen 
är att våra vattenrör är känsliga för mekanisk 
påverkan.

NYA MEDLEMMAR

Hus 1 Janos Toth
 Håkan Larsson, Christina Carlsson
 Jonas Bernander
 Emilie Rosell, Stefan Frideson
 Urban Thilia, Nina Romanus
 Jesper Johnson
 Niklas Arvidsson

Hus 3 Andreas Blom

Hus 4 Jonas Ohlsson
 Johannes Munkberg
 Inga-Lill Koinberg Henrikson, 
 Olof Henrikson

Hus 6 Hannes Westlund
 Eugenia Perez
 Christin Idskog
 Maria Gyhagen, Sigvard Åkervall
 

Vi hälsar alla nya medlemmar väl-
komna till vår förening och hoppas 
att ni kommer att trivas hos oss.

Det är styrelsens erfarenhet att flertalet ombygg-
nationer utförs av proffs som samarbetar med 
våra fastighetsskötare vad beträffar avstängning 
av vatten. Dock har i samband med att s.k. ”hem-
mafixare” gett sig på ombyggnationer haverier 
inträffat. Detta har resulterat i stora olägenheter 
för andra lägenhetsinnehavare till följd av vat-
tenskador samt ej önskade ekonomiska konse-
kvenser. Som tidigare meddelats har styrelsen 
beslutat att föreningens självrisk som debiteras 
av föreningens försäkringsbolag i samband med 
vattenskador som orsakats av olika åtgärder 
vidtagna av boende skall betalas av den senare. 
Liksom även kostnader för (jour)utryckningar för 
att stoppa uppkomna vattenflöden och lindra dess 
omedelbara konsekvenser.

GEMENSAMHETSLOKALEN

Medlemmar i föreningen kan hyra vår samlingslokal 
i hus3 mot en avgift, 
dagtid: 200:-
kvällstid: 300:-
Depositionsavgift: 250:-
(betalas då nyckel hämtas hos uthyraren).

Medlemmar som hyr är ansvariga för lokaler, dess 
inventarier samt att städning utförs. - Uppsatta 
regler för städning m m skall följas för allas trevnad. 
Utförs inte städningen tillfredsställande lämnas ej 
depositionsavgiften tillbaka.

Observera att stället inte är avsett för fester med hög 
musik, m m, utan en plats för lugnare tillställningar.

 Kontaktpersoner om Du vill hyra lokalen:
 - Helena Trappman (hus 3) tel 82 10 11 eller
 - Gunilla Rehn (hus 6) tel 82 61 08



Uthyrning i andra hand

Innehavaren skall ha beaktansvärda skäl för att 
hyra ut. Uthyrning medges inte längre än sam-
manlagt ett år. En uthyrning i andra hand utan 
styrelsens medgivande kan medföra att nyttjan-
derätten till lägenheten förverkas.

Meddela styrelsen i god tid så att ärendet hinner 
behandlas på ett ordinarie styrelsemöte (första 
helgfria torsdagen i månaden). Med ansökan om 
uthyrning i andra hand skall du lämna uppgift om 
hyresgästens namn, personnummer samt din till-
fälliga adress.

Föreningen har inget ansvar för överenskommel-
sen du gör med en hyresgäst. Du är fortfarande 
fullt ansvarig gentemot föreningen för betalning 
av månadsavgifter och att det sker i rätt tid samt 
att husets regler respekteras.

Vid andrahandsuthyrning skall ev P-plats och 
förhyrt extra förråd återlämnas till föreningen. 
Du själv säger upp det hos Revisorsringen.

BASTUN
Bokning kan ske per telefon 

(oftast telefonsvarare) 
Fredrik Bengtsson, tel 18 12 21

eller e-post:
fredrik_chamonix@hotmail.com

Lämna namn, telefon 
och lägenhetsnummer 

förutom önskad dag och tid. 

Man bör höra av sig några dagar i förväg. Kostnad: 20:- 
per tillfälle. Nyckel hämtas enligt överenskommelse.

Gnocchi - dagens vegetariska tips från redax.

Italiensk potatisklimp, gnocchi, hör hemma i de 
norra delarna av Italien, främst alpområdena. Det är 
traditionell husmanskost som åter kommit i ropet. De 
kan serveras med enbart god tomatsås, som i detta 
recept eller kanske med lite basilikapesto.

Ett italienskt Amarone-vin till gör inte rätten sämre.

Ingredienser (för 2)

1/2 kg potatis av mjölig sort Till stekning:
1 äggula    2 krm saffran
ca 1 1/2 dl vetemjöl  5 salviablad
1/2 tsk salt   2 msk smör
1/2 tsk riven muskot

Tomatsås:
1 burk hela eller krossade tomater, 1/2 morot, 1 liten gul lök, 
1 vitlöksklyfta, några kvistar persilja, 1 tsk basilika, 1/2 tsk 
socker, salt, peppar 

Tillredning

•	 Koka	potatisen.	Skala	den	och	pressa	den	varm	genom	potatis-		
 press. Blanda potatisen med äggula, salt och muskot samt     
 mjölet lite i taget. Tag inte mer än att potatisdegen precis går att  
 forma.
•	 Rulla	ett	par	cm	tjocka	stänger	av	degen	och	kapa	i	ca	2	cm		 	 	
 breda bitar. Mönstra genom att trycka lätt med en gaffel på varje.
•	 Lägg	gnocchibitarna	i	kokande	saltat	vatten	(1	msk	till	2	liter).		 	
	 När	de	flyter	upp	lyfter	man	upp	dem	med	en	hålslev.
•	 Till	tomatsåsen	hackar	man	lök,	vitlök	och	grovriver	eller	tärnar			
	 moroten	fint.	Fräs	i	lite	olja	ca	5	minuter.	Lägg	i	hackad	persilja			
 och basilika och tillsätt en burk krossade tomater. Tillsätt socker,  
	 lite	salt	och	peppar.	Låt	tomatsåsen	koka	ihop	på	svag	värme		 	
 20-30 minuter.
•		Inför	serveringen	steker	man	upp	gnocchi	i	en	panna	med	smör,		
 saffran och strimlade salviablad. Äts med tomatsåsen och lite   
 riven parmesanost.

Kallelse till

FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdagen den 22 maj
kl. 19.00

Samlingslokalen, Dr Lindhs g 3

Handlingar kommer inom kort

Välkomna

Styrelsen



Vårstädningen lördag 19 april

Så var det dags igen. Dags för vårstädning i och 
kring våra hus. Man gläds av att så många, både 
gamla och unga, med friskt mod tar sig an städ-
uppdragen. Här tvättas rutor, städas soprum, ren-
sas rabatter och mycket mycket mer. Inte minst 
röjer man bland alla de cyklar som står och tar 
plats i våra cykelrum. Efter det att en cykel står 
omärkt drygt ett år så förflyttas den ner till det 

gemensamma uppställningsrummet. Här får den 
stå ytterligare ett år, om ingen då gör anspråk på 
cykeln åker den vidare till cyklarnas himmel, via 
containern.

Efter väl förrättat värv var det dags att samlas 
i gemensamhetslokalen för att ”mingla” och 
provsmaka den förplägnad som föreningen bjöd 
på. Ett varmt tack till Mona och Rolf Bäck som 
tillsammans med Gunilla Göthfelt med sedvan-
lig bravur skötte köksarbetet. Av ljudnivån att 
döma trivdes alla och inte blev det sämre Bruce 
Springsteen och Johnny Cash (Nisse Hinnersson 
och Ulf Kassmyr) plockade fram sina instrument 
och bjöd å musikalisk underhållning. Mätta och 
belåtna släntrade vi hemåt, det är ju inte så långt. 
Vi längtar redan efter nästa stora städdag.

T.ÅB

Om flaggning

Ser du rött för ofta och 
längtar efter blått och 
gult? Visst vore det 
trevligt om vi kunde 
flagga på riktigt på 
flaggdagar? Det har varit dåligt med intresse för 
att sköta detta hedersuppdrag en tid och det har 
legat nere länge.

Mitt förslag till Lindhbladets läsekrets är att det 
borde gå att hitta personer som sköter detta ett år 
i taget. Om tillräckligt många anmäler intresse 
bör vi kunna bli ett gäng som kan turas om och 
täcka upp och hjälpa varandra så det fungerar för 
det mesta. Själv reser jag bort helger på som-
marhalvåret men vill försöka engagera mig i 
mån av tid. Maila intresse till mig så kanske 
det blir just du som får hissa flaggan för Dr 
Lindh (om vi blir tillräckligt många).

staffan.bjorck@drlindh.se


