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Ordföranden har ordet…

Den nyvalda styrelsen har nyligen haft sitt första 
styrelsemöte efter stämman och på anslagstavlan i 
trapphuset kan du läsa vilka som har ansvar för vad 
inom styrelsen, samt hur du kommer i kontakt med 
någon i styrelsen.

Från stämman fick styrelsen ett antal 
uppdrag att jobba vidare med under året. Styrelsen 
prioriterar frågan gällande skyltning - rastning av 
hundar - samt frågan kring våra tvättstugor. 
Under hösten tar vi tag i övriga frågor och kan redan 
nu berätta att vi tagit kontakt med Seglet, vår 
grannförening, gällande möjligheten till ett utökat 
samarbete. Forumfrågan ska vi också titta närmare på 
under hösten.

Jag vill också på förekommen 
anledning informera dig som står i tanken att renovera 
i din lägenhet. Kontakta alltid någon i styrelsen för att 
inhämta råd och anvisningar innan du startar 
eventuella byggprojekt. 

Styrelsen sammanträder nästa gång 
den 21 juni och övriga dagar för styrelsemöten kan du 
se i kalendariet.   

Föreningens generella bygglov för 
inglasning av balkonger gäller ytterligare drygt ett år 
(2012-09-01). Innan du beställer inglasning så 
kontakta styrelsen för ytterligare information och 
hjälp.

När det gäller föreningens 
brandskyddsansvar så vill jag åter poängtera att inga 
föremål – förutom barnvagnschassin – får förvaras i 
våra trapphus. Så jag uppmanar alla att ta sitt ansvar i 
denna viktiga fråga.

Sist men inte minst så är det nu snart 
semestertider och många lämnar vårt underbara 
område för några veckor. Jag rekommenderar därför 
att ni informerar era grannar om att ni är borta och hur 
ni kan nås ifall det händer något i det hus där ni bor. 
Detta är Ankarets bidrag till att supporta detta med 
Grannsamverkan.  

Trevlig sommar!
Jan Järnstad
Ordförande

Ventilationsjusteringen OVK

Ventilationsjusteringen är nu klar. 
Tack alla för att ni bytte era filter och gav oss tillgång 
till alla lägenheter! 
Ventilationen har ökats i alla hus och trimmats in för 
bästa balans, samt lika för alla lägenheter. 

Vänligen gör inga egna justeringar av ventilationen i 
din lägenhet. Om du nu skulle uppleva ventilationen 
som otillräcklig, så beror det troligen på för lite tilluft, 
dvs tilluftsfiltren under fönstren är igensatta eller att 
din inglasade balkong är för tät (en stor del av 
tilluften tas in via ventiler mot balkongen). Öppna ett 
fönster på balkongen i så fall.

Meddela styrelsen om du har problem med 
ventilationen.

/Roger Lindblad

Radonmätningen

Resultaten från radonmätningen har nu kommit.

Alla mätta lägenheter låg tryggt under gränsvärdet 
som är 200Bq/m3. De flesta lägenheterna låg runt 
50Bq/m3. Några låg runt 100Bq/m3. De lägenheter 
där mätningarna gjordes kommer att få en kopia på de 
uppmätta värdena.

/Rolf Lindeborg/Roger Lindblad
Vg vänd   
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Trädgårdsnytt

JM fortsätter att ta hand om våra markytor och lovar 
bättring när det gäller gräsklippningen. Varannan 
tisdag klipps gräsmattorna, om vädret tillåter. 

Ogräsrensning ska också tas om hand, häckklippning 
sker i juli-augusti. Låt JM sköta våra häckar, om vi 
toppar dem själva andra tider på året så förlorar vi 
skott och blommor och häckarna ser väldigt trista ut 
på toppen. Tack!

/Pia Josefsson

Tvättstugorna

Undvik om möjligt att tvätta första tvättpasset 7-10 på 
lördagar, söndagar och helger, eftersom det är 
störande för dem som bor nära och försöker sova. 
Om du ändå tvättar tänk då på att hålla 
tvättstugedörren och fönstret stängda, så dämpas 
ljudspridningen.

/Roger Lindblad

Polisen

Ring polisen om det är busliv på badet. Det är 
förbjudet att elda på stranden och om det är mycket 
torrt, även på badets grillplats. 

Närpolisen Järfälla  401 51 00
Polisens riksnummer 114 14
Telefon 112 vid nöd eller pågående brott

/Roger Lindblad

Medlemsbladet 

Den som så önskar kan få medlemsbladet via email 
istället för på papper.
Skicka i så fall din email adress till: 
roger.lindblad@mbox301.swipnet.se

/Roger Lindblad

Styrelsens möteskalender

• 21/6 (OBS tisdag) kl. 19:00 i Biljardhuset
• 29/8 kl. 19:00 i Biljardhuset
• 26/9 kl. 17:00: Extern besiktning med 

samling vid HN12. Därefter styrelsemöte i 
Biljardhuset

• 17/10 kl. 19:00 i Biljardhuset (Budgetmöte)
• 14/11 kl. 19:00 i Biljardhuset (Fastställande 

av budget)
• 12/12 kl. 19:00 i Biljardhuset

/Roger Lindblad

Trevlig sommar! 
önskar styrelsen
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