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Hej, 

 

Höstrusket har lagt sig som en våt handduk 

över vår sommaridyll. Men håll ut, inom 

några dagar är vi nere på botten och på väg 

mot ljusare tider igen. Precis som tomten 

har styrelsen bråda dagar med delårsbok-

slut, budget, underhållsplaner osv. inför 

nästa år. Här kommer en kort lägesrapport. 

 

Övergången till ComHem verkar att ha gått 

bra, åtminstone att döma av att de an-

mälda problemen har varit få. Men, vi skall 

inte ropa hej ännu, kanske har inte alla med 

andra leverantörer tagit itu med över-

gången ännu.  

Vi har fått veta att någon inte har Com-

Hems uttag i sin lägenhet. Detta beror san-

nolikt på att ComHem aldrig fick tillgång till 

lägenheten när det installerades. Det här är 

inget som ligger på föreningens bord utan 

är en affär mellan ComHem och den en-

skilde lägenhetsinnehavaren. Vi kan dock 

hjälpa till med kontakten med ComHem. 

Alltså, om ni inte har ett uttag som på bild 

låt oss få veta det omgående.    

 

I förra nyhetsbrevet berättades om att det 

skulle sättas upp skivor för att skydda några 

utsatta delar av fasaderna mot frostspräng-

ning. Det skulle göras till hösten ”om allt 

gick som det skulle”. Nu gjorde det inte det.  

 

 

Problem med materialleveransen gör att 

detta kommer att ske först till våren. 

 

 
Bild 1. ComHems anslutningsdosa. 

 

 

Avloppstemat den här gången får utgöras 

av det faktum att vi har inhandlat propplö-

sare för test och utvärdering. Så, om ni får 

stopp i avloppet kan ni höra av er till re-

spektive husvärd och få hjälp. Föreningen 

bjuder då på materialkostnaden mot en 

kort rapport om hur det fungerat.    

 

Boulebanan får nu anses ordentligt invigd.  

Söndagen den 27 oktober träffades en 

munter skara för att prova på den franska 

nationalsporten. Vi som var där var överens 

om att det var roligare än vi förväntat oss. 

Till våren gör vi ett nytt försök. 
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Bild 2. En munter skara? 

 

 

När jag ändå har er uppmärksamhet vill jag 

passa på att efterlysa några nya medarbe-

tare.  

Tyvärr har vi förlorat vår högt skattade 

pannkaksmakare och bullbagare. Ett stort 

tack för en mångårig och trogen insats. Nu 

skulle vi vilja hitta en eller några efterträ-

dare som vill rycka in vid föreningens med-

lemsarrangemang. 

     

På samma sätt vill vi tacka för den insats 

som 12:ans ”trädgårdsmästare” har bidra-

git med. Det är värdefullt när föreningens 

medlemmar gör en insats på det här sättet. 

Därför söker vi en ersättare som kan tänka 

sig att pyssla om rabatten utanför 12:ans 

entré. Vi har planer på att bilda en grupp 

som sköter entrérabatterna så att ni kan ut-

byta tankar och erfarenheter, och hjälpa 

varandra vid behov. Ett helhetsgrepp helt 

enkelt. 

 

Tittar vi lite framåt så kommer en elektriker 

att titta till elskåpen i varje lägenhet i bör-

jan av det nya året. Det är på förekommen 

anledning eftersom några medlemmar har 

noterat sprakande ljud därifrån. Det finns 

ingen anledning till oro men lite extra upp-

märksamhet och försiktighet är ju aldrig fel. 

 

Vidare, så blir det traditionsenlig ärtsoppa 

med pannkakor någon gång under februari 

eller mars. Det kan kanske bli första upp-

draget för den nye pannkakskocken.  

 

Men först………… 

  

 
 

/Lars Sunding, ordförande 

December 2019 

 

 

 

 

 

 


