
Ordföranden har ordet
Då har det gått ett par månader in på nya året och
vi har lärt oss skriva 2018. Den 23:e februari för
nästan på dagen 75 år sedan bestämde sig småhus-
ägarna  i  området  att  bilda  en  egnahemsförening.
Ursprungligen fick föreningen namnet Fredrikhalls
Egnahemsförening efter trädgårdshallarna som låg
här i området tidigare men döptes 1954 om till Bar-
hälls Egnahemsförening. När föreningen startades
uppgick antalet medlemmar till 51 st, idag är vi fler
men å andra sidan är det många fler hus i området
nu än 1943. 75-årsjubiléet kommer i höst att upp-
märksammas med en fest, mer om den nedan. Inför
jubileet pågår ett arbete att sammanställa områdets
historia. Har du några bilder, tidningsartiklar eller
annat som kan vara intressant hör gärna av dig till
någon av Rolf Eklund, Thomas Trakell eller Roger
Hilmersson.

Föreningen kämpar vidare med trafiksäkerhets-
frågorna och ser med tillförsikt fram emot kommu-
nens planerade ombyggnad av Grenadjärgatan och
dess gång- och cykelbanor. Vi har blivit lovade in-
syn i projektet och hoppas få fram lite material att
visa och kanske att vi kan övertala någon kommun-
tjänsteman att komma och presentera planerna på
det  stundande  årsmötet.  Vår  gamla  dröm om en
tunnel under Industrigatan för bl.a. säkrare skolväg
ser dock ut att förbli en dröm ett tag till. Förening-
en fortsätter idogt att bearbeta kommunen med för-
hoppning om att någon gång få till en tunnel. 
Snart är det vår! 
Ordf. Fredrik Andersson, styrelsen@barhall.com

75-årsfirande i höst 
Med anledning  av  att  föreningen  fyller  75  år  så
kommer det att ställas till med fest. Även om det är
långt kvar till hösten så kan det vara läge att reser-
vera kvällen i kalendern. Tidpunkt och lokal är bo-
kad. Festen börjar 18.00 lördag den 15:e september
i HSBs lokal på Skäggetorpsgatan 6. Kvällen kom-
mer bl.a. bjuda på intressant historiebeskrivning rö-
rande Barhäll. Vi äter och dricker gott och träffar
gamla och nya grannar. Anmälan och mer detaljer
kring festligheterna kommer längre fram på året.

Snöröj och sanda trottoaren
Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för
att  alla  trottoarer  och gångvägar  intill  fastigheten
snö-röjs och halkbekämpas. Det är inte tillåtet att
skotta ut  snö från garageinfarter,  gårdsplaner och
liknande, så att snön hamnar på gator eller gångba-
nor. Som villaägare får du hämta sand till halkbe-
kämpning av gångbanor på och runt din tomt. Ta
med egen spade och hink. Närmaste ställe att häm-
ta sand på är Slöjdgatan, längst upp mot Bergsron-
dellen. Mer information på kommunens webbsida:
www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/-gator-
och-torg/snorojning-och-sandning/.

Medlemsavgift
Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2018
om du inte redan gjort det. Medlemsavgiften är 100
kr och betalas till Plusgiro: 64 75 74-3. Ange med-
lemsavgift 2018 och adress så att vi kan identifiera
din inbetalning.
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Barhälls egnahemsförening kallar till årsmöte
Måndagen den 9 april 2018 kl. 19.00
HSBs lokal på Skäggetorpsgatan 6
Motioner lämnas till styrelsen senast den 9 mars. Det finns även möjlighet att ställa 
frågor eller ta upp något till diskussion under övriga frågor på årsmötet.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på smörgåstårta.

Välkomna!
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