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___________________________________________________________________________________________________________________ 

Ordförande har ordet …………… 
Vår förening mår alldeles utmärkt. Ekonomiskt 

kommer vi att redovisa en vinst för 2015 och kan göra 

såväl extra amortering (18 mars) samt en bra 

avsättning till vår underhållsfond i samband med 

bokslutet för 2015. 

 

Vår bergvärme ger för handen en sänkning av våra 

driftkostnader enligt plan. På lite längre sikt kommer 

vi att redovisa detta mer i detalj. 

När det gäller bergvärmeinstallationen så återstår att 

åtgärda två saker. Först ska väggar i undercentral 

kompletteras med en väggmatta för att eliminera höga 

ljudfrekvenser som kan uppfattas som störande. 

Den andra åtgärden är att återställa skadorna på 

omgivande mark etc. Enligt kontraktet ska detta vara 

klart senast sista april.  

 

Vidare har arboristen sågat ner björken som var 

"sjuk" och stod väldigt nära 8:ans sydvästra fasad 

samt ansat asken från torra grenar. 

 

Sopning av sand kommer att utföras inom 3 veckor 

meddelar vår markentreprenör Tingvalla. 

 

Tänk på att kommande helg ska tiden 

"sommarjusteras"! 

 

Glad Påsk! 

Jan Järnstad 

Nya medlemmar 

Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna, 

Christer Daunfeldt och Nina Kyttä i HNv 12. 

Äppelträdgården 

Under året har en samfällighet bestående av 

bostadsrättsföreningarna i området övertagit 

gemensamhetsanläggningen GA:28, äppelträdgården. 

Den 14/4 hålls ordinarie föreningsstämma för 

gemensamhetsanläggningen i Biljardhuset. 

Information och kallelse finns tillgängligt på vår 

hemsida. 

Tvättstugan 

Ni som använder tvättstugan, tänk på att städa upp 

efter användning så att det är rent och fint för de som 

kommer efter. 

Nu när det närmar sig balkongsäsong vill vi också 

påminna om att vara försiktiga vid vattning av 

balkongväxter så det inte rinner ner vatten till 

grannarna under. 

Städdag 

Vårens städdag äger rum den 15/5. Mer information 

anslås i trapphusen då det är dags. 

Styrelsemöten och stämmor 

 18/4 kl 19.00: Styrelsemöte 

 11/5 kl 19.30: Årsstämma i Folkets Hus, 

Kallhäll. 

 15/5: Städdag 

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta 

kontakt med styrelsen. 

Ni som inte har lämnat e-mailadress: gör det till 

peter.olausson@comhem.se 

Styrelsen önskar alla en riktigt Glad Påsk! 
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