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Ordförande har ordet..

Midsommarhelgen är över och sommaren tar fart då 
många av oss lämnar vårt trevliga bostadsområde för 
olika äventyr. 
Även föreningsaktiviteterna tar paus dock inte 
skötseln av våra gräsmattor och buskar. När det gäller 
vår yttre skötsel så har vi precis före midsommar 
resonerat med vår markentreprenör om vikten av att 
skötseln sker med kvalité och följer ingånget avtal.

Jag kan glädjande meddela att vi redan påbörjat 
installation av avfallskvarnar. Den upphandlade 
entreprenören ville få undan ett 15-tal kvarnar innan 
sin semester. Installationsarbetet kommer att dra igång 
igen preliminärt i slutet av augusti. Målet är att allt 
ska var klart under september. Du som ännu ej fått 
kvarn installerad kommer att bli kontaktad av 
styrelserepresentant för bokning av tid.  
I början av september så kommer den arbetsgrupp 
som föreningsstämman utsåg till att utreda möjligheter 
förändra/förbättra våra soprum, att träffas. I dagsläget 
är det omöjligt att sia om vad gruppen kommer fram 
till och jag tror att oavsett vad gruppen föreslår, så är 
det viktigt med dialog även utanför arbetsgruppen – 
och inte ha alltför bråttom med eventuella åtgärder. 
Den ekonomiska helheten måste vägas in i 
resonemanget.  

I sommartider så brukar polisen rekommendera oss 
medborgare att hålla ett vakande öga på för oss 
okända personer som stryker omkring i vårt område. 
Så tänk gärna på vem du släpper in genom porten!

Våra gästparkeringar är också populära av badgäster 
till Kallhällsbadet.. Jag föreslår att vi alla på ett 
vänligt sätt hjälper våra besökare tillrätta genom att 
fråga vem man söker eller gästar. Det kallar jag för att 
ta ägarskap för vårt fina bostadsområde och begreppet 
grannsamverkan!

Tills vi hörs igen så önskar jag er en riktigt trevlig och 
skön sommar!

Hälsningar
Jan Järnstad
Ordförande
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Rabatt Tack!

Ett stort Tack till alla som hjälpt till att rensa i rabatter 
och på de växande hustaken!

/Roger Lindblad

Grusgångar och cykelställ

Vi kommer att lägga nytt grus på grusgångarna mellan 
cyklelparkeringarna som finns vid husen HN2-HN6. 
Grusgångarna HN8-HN12 kommer att rensas från 
ogräs och fräschas upp med ny grusbeläggning. Detta 
kommer att ske någon gång efter semestern, 
förmodligen under senare delen av augusti månad. Då 
måste vi hålla cykelställena fria från parkerade cyklar. 
Anslag kommer att sättas upp på anslagstavlorna 
veckan innan arbetet  ska utföras så att alla hinner 
plocka bort sina cyklar i god tid.

/Karin Westman

Trappbelysning

I energibesparande syfte undersöker styrelsen nya 
lösningar för våra trappbelysningar. Bl.a kommer 
'akustisk tändning' att prövas i något av våra hus.

/Roger Lindblad

Våra putsade ytterväggar

Putsade ytterväggar är normalt väldigt bra skydd mot 
inträngande väta, men det gäller inte om det finns hål 
eller sprickor i putsen. Hör av dig till styrelsen om du 
känner till något hål/spricka i putsen (speciellt om 
regnvatten kan förekomma i närheten). 

Du vet väl också att det inte är tillåtet att göra hål i 
putsen utan godkännande från styrelsen.

/Roger Lindblad

Trevlig sommar! 
önskar styrelsen
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