
Ordföranden har ordet
Nu står julen för dörren och snart är det ett nytt år.
En tid att reflektera lite över året som gått.

En lördagskväll i mitten av september firade vi
att Barhälls egnahemsförening i år fyller 75 år. Fes-
ten hölls i HSB:s lokaler på Skäggetorpsgatan och
bjöd på en dignande god buffé signerad Lars Atter-
våg.  Lagom  till  75-årsjubiléet  passade  vi  på  att
uppdatera historiebeskrivningen om Barhäll.
Thomas Trakell höll ett mycket uppskattat föredrag
med delar ur den uppdaterade historiebeskrivning-
en  som han  tillsammans  med  Roger  Hilmersson
och Rolf Eklund arbetat med under året.  Historie-
beskrivningen  i  elektronisk  form  finns  att  ladda
ned  gratis  från  föreningens  hemsida  barhall.com
under rubriken Föreningen / Historia.

När vi summerar 2018 hade vi i styrelsen hop-
pas på att  ombyggnaden av gång-och-cykelbanan
utmed Grenadjärgatan hade kommit igång lite bätt-
re så att vi snart kan få en förhoppningsvis bättre
utfart från Barhäll och en lite säkrare överfart vid
Industrigatan. Tyvärr är det enda som hittills hänt i
våra regioner en indragen busshållplats. Invigning
av nya cykelbanan är dock planerad till  slutet av
2019 enligt kommunen. Föreningen fortsätter följa
utvecklingen och för en ständig dialog med kom-
munen för att bevaka områdets intressen. 

Styrelsen och undertecknad önskar avslutnings-
vis alla i Barhäll en riktigt god jul och gott nytt år. 
Ordf. Fredrik Andersson, styrelsen@barhall.com

Barhälls historia på barhall.com
Förutom historiebeskrivningen kommer vi succes-
sivt att lägga upp andra dokument och bilder som
rör Barhälls historia på vår webbsida.

Vi tar gärna emot bilder och berättelser från det
äldre Barhäll. Kontakta undertecknad om ni har nå-
got att bidra med.
Thomas Trakell, thomas.trakell@barhall.st

Festkommitté sökes
Styrelsen söker några barhällsbor som är villiga att
bilda en festkommitté och tillsammans med styrel-
sen framförallt organisera sommarfesten veckan in-
nan midsommar. Intresserade kan anmäla sig på e-
postadressen  styrelsen@barhall.com.

Sanda trottoaren
Som villaägare får du hämta sand till halkbekämp-
ning av gångbanor på och runt din tomt. Ta med
egen  spade  och  hink.  Närmaste  ställe  att  hämta
sand på är Slöjdgatan, längst upp mot Bergsrondel-
len.  Mer  information  på  kommunens  webbsida:
www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/-gator-
och-torg/snorojning-och-sandning/.

Grannsamverkan
Det har under hösten varit några inbrottsförsök och
stölder i Barhäll. Tänk på att mörkret gör det lättare
för tjuven att hålla sig dold. Ett bra sätt att skydda
sig är att ha ljus på huset och att be en granne hålla
koll när ni reser bort.  Var också uppmärksamma på
era  vaktrundor  och  håll  extra  koll  om någon  är
bortrest.

Medlemsavgift för 2019
Det är nu dags att betala 2019 års medlemsavgift.
Avgiften är endast 100 kr och betalas till Plusgiro:
64 75 74-3.  Ange 2019 och adress så  att  vi  kan
identifiera din inbetalning.

 Barhäll finns även på Facebook

www.facebook.com/groups/345192452183169/

Tänk på att släcka ljusen!

Tänk på hastigheten och stopplik-
ten vid utfarten.
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