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Hej! 

Nu är väl de flesta tillbaka i vardagen igen och det betyder bla att det är hög tid att 

informera om vad som händer på Musikalen! 

Belysning i lekparkerna 

Nu jobbar vi med att utöka säkerheten i vårt område genom att fixa lyse i lekparkerna på 

Grangården, Körsbärsgården samt lekplatsen M72. Det betyder att lekplatserna kommer 

att kunna vara tillgängliga längre tid på dygnet än idag samt att det blir en tryggare 

lekplats helt enkelt. 

Lekplatsgruppen 

Lekplatsgruppen har kommit igång igen. Vi fokuserar på nya lekredskap samt förstås den 

eländiga och mycket störande kattbajssaneringen. Idéer och förslag på vad som kan 

göras inom ramen för våra fokusområden tas tacksamt emot av styrelsen. Glöm inte att 

lägga på kattnätet över sandlådan om det har blivit borttaget. 

Garagen 

Vi har under sommaren och också fortsatt jobbat med att dränera marken runt garagen. 

Målet är att förhindra att regnvattnet kommer in i garagen och för att väggar mm inte 

ska ruttna. 

Covid-19 

From 29 september släpper FHM på restriktionerna som skulle rädda oss från att bli 

sjuka. För vår del betyder det att det återigen är fritt fram för max 40 personer i vår 

lokal, M72. Fortsatt ska vi förstås vara aktsamma med närkontakter och gärna hålla 

avstånd samt vid behov bära ansiktsmask. Om du inte känner dig fullt frisk utan har 

symptom som kan tolkas som Covid-19 så bör du hålla dig hemma samt genomföra en 

Covid-test. Glöm inte att vaccinera dig! 

Magnolia 

Det besvärliga körsbärsträdet på Grangården har i dagarna blivit ersatt av ett Magnolia-

träd som vi hoppas ska växa sig stort och förgylla gården med sina vackra blommor.  

Fixardag 

Årets höstfixardag är planerad till 23 oktober från kl 10:00. Gör en notering i din 

almanacka så att du inte glömmer att deltaga. Mer info kommer senare. När nu 

restriktionerna släppts så kommer vi att återuppta den trevliga rutinen med att bjuda på 

fika och varmkorv efter ett antal timmars arbete. 

Ny områdestavla 

Du har väl observerat den nya och bättre beskrivande områdestavlan vid Musikalvägens 

början?! 

 

Styrelsen 

2021-09-22 
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