
 
 

 

Årsstämman  
Som ni har fått meddelande om har styrelsen valt att          
skjuta upp årsstämman till senare datum.      
Folkhälsomyndigheten har utfärdat ett allmänt råd om       
att skjuta upp exempelvis årsmöten och styrelsen har        
i dagsläget inget nytt datumförslag att presentera.  
 
ComHem - digitalisering av TV-kanaler 
ComHem har aviserat en övergång från analoga till        
digitala kanaler. Den ursprungliga tidplanen var en       
övergång under våren 2020, men givet situationen       
med Corona-pandemin är planen nu september      
2020. 
 
- Alla som bor i ett ComHem-hus kan redan nu gå          

över till digitala sändningar. Det görs oftast       
genom att ändra inställningar på TV:n eller med        
en enkel kanalsökning. 

- Man kan också registrera ett konto på ComHem        
Play för att se de flesta digitala kanaler på         
mobilen, surfplattan och datorn. 

 
Information finns på www.comhem.se/tv/digitalisering 
 
Donation av kvarlämnade cyklar 

 
Hobbyrummet 
Föreningen har ett hobbyrum vid entrén till tvätt-        
stugan, vid nr 50. Tyvärr gjordes ett inbrott med viss          
skadegörelse och vi har nu förstärkt dörren.       

Styrelsen ser givetvis att rummet används av boende        
och mot en deposition på SEK 300 får man en nyckel           
och därmed tillgång till rummet. Man behöver inte        
boka rummet, utan kan använda det när man själv så          
önskar.  
 
Utlämning och betalning av nycklar kommer att ske        
vid två tillfällen: 
- torsdagen den 16 april kl 1800-1830, nr 56 (gaveln) 
- lördagen den 18 april kl 1400-1430, nr 56 (gaveln) 
 
Byte av brickor 
Det finns möjlighet att byta ut nyckelbrickor med        
ingraverat lägenhetsnummer mot nya brickor, pris      
per bricka SEK 50. Vill du byta ut din bricka av annan            
anledning är kostnaden SEK 100. Samma tillfällen       
som som utlämning av nycklar till hobbyrummet, se        
ovan.  
 
Insamling av matavfall 
Vi fortsätter att uppmana boende att anmäla sig till         
insamling av matavfall - både bra för föreningens        
ekonomi och miljön!  
Kontakta styrelsen.dgp@gmail.com för att få material       
och information. 
 
Vårens städdag 
Varmare väder är i antågande och vårblommor har        
börjat att synas och styrelsen hoppas att alla boende         
är friska och pigga! Dock har styrelsen fattat beslutet         
att ställa in vårens städdag. Egna initiativ såsom att         
plocka skräp eller rensa lite i rabatterna uppmuntras        
givetvis! En container kommer att finnas 18-19 april        
så ta chansen att göra en vind-/ eller källarrensning! 
 
Nya trädgårdsmöbler! 

Bokning av grillplatsen görs via almanacka i       
tvättstugans städskrubb. 
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När tidigare  
grannar 
flyttar kan  
det hända att   
de lämnar  
kvar cyklar,  
oftast i  
mycket bra  
skick.  

När styrelsen har konstaterat att det inte finns        
någon ägare kvar i föreningen ansöker vi hos        
Polisen om att få äganderätt över cyklarna. När vi         
har fått detta kontaktar vi Easy Recycling och        
lämnar över cyklarna som får ett nytt liv. 

Nya och fina   
trädgårdsmöbler 
finns nu vid före-    
ningens grillplats,  
lagom till vårens   
ankomst! 
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Vi passar på med lite kuriosa om en plats 
som är geografiskt nära oss :  

 

Historien om Ingenting 
Torpet Ingenting byggdes i början av      
1700-talet. Detta torp låg i Ingenting-      
skogen. Torpet var en del av byggnaderna       
som låg under Karlbergs slott. 

Platsen där torpet låg var en kulle bakom        
den gamla Polisskolan och den nuvarande      
postterminalen. Det revs 1980 för att ge       
plats åt den nya postterminalen. 

 

Ingentingtorpet blev känt för att     
bildhuggaren Johan Tobias Sergel hade det      
som sitt sommarnöje. Även Carl-Michael     
Bellman lär ha vistats i detta hus. Historien        
om hur Bellman kom dit, berättar om att        
Bellman gick till kung Gustav III och ville        
hyra en sommarbostad. 

Kungen lär ha svarat ”Käre Bellman, i år så         
har jag ingenting att ge dig”. Bellman       
svarade genast ”Får jag Ingenting till      
sommarnöje är jag konungen evigt     
tacksam”. Gustav III blev lite förvånad av       
Bellmans svar, men förstod vad Bellman      
menade. Och Bellman kunde flytta in. 

I Ingentingskogen låg Stockholms    
Arbetarekommuns Folkets Park,   
1911-1929. Folkparken kallades i folkmun     
för ”Tingsan”. Där fanns dansbanor och      
teaterscener. Folk vallfärdade dit med     
kaffekorg, mat och därtill annan dryck. Man       

 

roade sig med lekar och dans. Det bjöds på         
teaterföreställningar med för tiden kända     
skådespelare. Som kuriosa kan nämnas att      
Nalens Topsy Lindblom drev folkparken på      
slutet. 

I dag är Ingentingskogen en ny stadsdel i        
Solna. Det som finns kvar från förr är bland         
annat Polisskolan som byggdes 1965.     
Statens Bakteriologiska Laboratorium är    
borta sedan länge, men en restaurang har       
flyttat in i de gamla lokalerna på kullen -         
“Asplunds restaurang” med Fredrik    
Eriksson vid spisen ser till att Solnabor och        
andra kan äta gott på nära håll. 

 

En ny stadsdel behöver nya gatunamn.      
Som till exempel Bolstomtavägen, där     
SÄPO har sitt högkvarter. Namnet     
Bolstomta kommer från Bolstompt och     
Boltofta, två byar som låg mot Karlbergs-       
kanalen. Detta blev senare blev Bolstomta      
och av detta namn kom det att bli        
Tomteboda. 

Arvid Tydéns Allé har fått namnet efter den        
lokalt kände Arvid Tydén, 1879-1946. Arvid      
kom ifrån Kristvalla i Småland cirka 1899.       
Han kom till Huvudsta och arbetade som       
lykttändare, stenhuggare, brevbärare,   
historiker och mycket annat. 

Källa :  
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/historien-om-ingenting
/dbbpha!rtCPaTvP3h83zuqSw6kIbA/ 

 

 


