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Åter dags för en uppdatering av vad som 

händer i vår förening. 

 

Det har blivit höst och kallt. Vi är medvetna 

om att det är kallt i vissa lägenheter och vi 

håller på att åtgärda detta.  

 

Inför stundande budgetarbete ser vi över 

vad som behöver göras nästa år och hur 

den ekonomiska situationen ser ut.  

 

Gruppavtal för bredband tittar vi vidare på 

för att få till ett attraktivt och bra avtal och 

hänga med i den digitala utvecklingen. 

 

Vi har börjat undersöka möjligheten att in-

stallera solceller på våra tak. Det skulle vara 

ett sätt att hålla nere våra elkostnader och 

ett led i att bli en miljövänlig förening. 

 

Det är problem med tegelsprängning på 

våra hus. Hus 2 är värst åtgånget och här 

kommer det påbörjas ett arbete innan jul 

om vädret tillåter. Blir det bra kommer de 

andra husen att åtgärdas till våren. 

 

Vi är ålagda av kommunen att göra en ra-

donmätning av våra hus. Den kommer att 

ske med start i slutet av november och 

pågå i två månader. Alla lägenheter i bot-

tenplan och en lägenhet på varje plan kom-

mer att få vars två mätdosor. Berörda kom-

mer att informeras. 

 

Trasiga lampor på era vindsutrymmen ska 

rapporteras direkt till vår vaktmästare. Ni 

får då komma överens om en tid då de kan 

komma in och byta. 

 

Så till hur vi hanterar våra sopor.  

Påminner om att: 

 

 inte ställa sopor i trapphusen eller 

på golvet soprummen.  Är tunnan 

utställd för tömning så gå ut och 

släng i tunnan. Får det inte plats i en 

tunna så ska det slängas på återvin-

ningsstationen. 

 slänga rätt sopa i rätt tunna. Vid 

varje tunna finns en skylt som be-

rättar vad och vad som inte ska kas-

tas i den tunnan.  

 

Samfälligheten ska börja göra Ankarplatsen 

till en mer användbar yta. Bl a kommer det 

att bli en liten grusplan för t ex boule eller 

kubb. 

 

/Nina Källmark, ordförande 

Oktober 2018  

 

 


