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Bussutflykten 

Den numera traditionella resan till Tyskland 
den 6 maj genomfördes i strålande väder. 
Det blev en full buss med 50 deltagare som 
var mycket nöjda med dagens utflykt. 

 

Fönsterbytena i höghuset 

De breda öppningsbara fönstren är nu bytta. 
Det återstår i skrivande stund endast en del 
efterarbeten. Det har naturligtvis varit en 
påfrestning under tiden, men å andra sidan 
har man nu fantastiskt fina fönster som 
framför allt är betydligt lättare att putsa. 

Viktigt ang. relining 

Som framgått av tidigare årsredovisningar, 
är det planerat att genomföra relining av 
våra avloppsstammar. Detta kommer att 
göras under 2018 och medföra en viss 
höjning av grundavgiften. Stammarna har 
undersökts och det visar att det behöver 
göras för att inte riskera akuta åtgärder vid 
ev. brott på någon stam. Ytterligare 
information kommer senare.  

 

 

 

 

Lås på våra källarförråd 

Trots tidigare uppmaning, är det 
fortfarande några som inte satt lås på sina 
källarförråd. Några känner kanske inte till 
att till varje lägenhet hör också en sk. 
matkällare. Glöm inte att sätta lås också på 
denna. 

 

Korvgrillning 

Ni kan redan nu pricka in i almanackan 
tisdagen den 22 augusti med början kl. 
18.00. Då har vi på vår grillplats den årligen 
återkommande korvgrillningen med 
musikunderhållningen och kanske lite 
allsång. 
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Råttor. 

Att mata våra fåglar är naturligtvis väldigt 
trevligt, men det medför oftas att också 
råttorna håller sig framme och får sig ett 
skrovmål. Dom vet nämligen inte om att 
maten endast är avsedd för fåglarna. Alltså, 
mata inte fåglarna. 

”Grafitti” 

Det har förekommit i alla tider, att barn har 
ritat på gårdarna. Det ser naturligtvis inte 
alltid så trevligt ut. Föräldrarna uppmanas 
att ta detta med barnen. 

Lägenhetspärmen 

Tänk på att den sk. ”lägenhetspärmen 
tillhör lägenheten och måste hela tiden 
fyllas på med den information som ni får 
från styrelsen. Som tex detta kvartalsblad 
som skall in under flik 8. 

 

 

 

 

 

Skrotcyklar 

Inom kort kommer de skrotcyklar som står i våra 
cykelställ och i våra cykelkällare att lappas, för att 
senare ev. omhändertagas enligt polisens direktiv  

 

Vid renovering 

Tänk på att enl. 4 § i Konsumenttjänstlagen skall 
arbetet utföras fackmässigt. Om så inte är fallet, 
kan det vålla bekymmer både vid ev. skada och 
vid en framtida försäljning av lägenheten. Vi vill 
alltså uppmana att auktoriserade företag anlitas.  

 

Vår eller sommar? 

Svårt att veta. 

Styrelsen önskar en trevlig 
fortsättning på vad det än är. 

 


