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Ordförande har ordet 

Det blev en mycket varm torr sommar som följdes av 

en dito vår. Våra gräsmattor är gröna igen efter 

sommarens gula. Nu står vi dock inför hösten. Det 

innebär arbetsdag, som meddelats den 14 oktober. Vi 

kommer ha en container som vanligt. Liksom tidigare 

kommer den hållas låst, om någon vill lägga 

trädgårdsavfall meddela mig eller Rolf L. så låser vi 

upp tillfälligt. 

Vi kommer under hösten att, via entreprenör, ta ner 

döda grenar som riskerar falla ner, på träd som står på 

vår mark. 

I början av sommaren ställde vi frågan om intresse för 

kajak/kanot-förvaring. Resultatet blev ett behov av tio 

stycken, notera utan förbindelse. På senaste 

styrelsemöte tillsatte vi en arbetsgrupp med uppgift att 

utarbeta ett eller flera förslag för genomförande. Vi 

återkommer i frågan. Jag vill påpeka att det inte är 

förbjudet att anmäla intresse nu också. 

Slutligen vill jag bara stolt meddela att föreningen har 

en bra ekonomi, under Bo Grufmans ledning. Det 

innebär att vi halverar månadsavgiften för december. 

Janne Ö 

 

Parkeringstillstånd för hantverkare m.m. 

Parkeringstillstånd vid t.ex. reparation, ombyggnad 

eller flytt, då entreprenören måste ha nära till bilen 

kan erhållas från styrelsen. Alla styrelsemedlemmar, 

även suppleanter, kan skriva intyget vid behov. Se 

trapphusets lista med styrelseförteckning. 

Parkeringen skall så lite som möjligt störa trafiken på 

Hanna Nilssons väg och tillfarten till fastigheten. Obs. 

behövs ej vid vanlig i- och urlastning av varor. Då 

gäller parkering i 10 min. utan särskilt tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

Cykelförvaring 

Sedan mer än tio år har vi haft vissa problem med det 

stora antalet cyklar i våra soprum. Det är inte bara 

trångt, vi kan också få bekymmer med sophämtningen 

då sophämtarna kan vägra om det står cyklar i vägen 

för deras arbete. 

För att få kontroll på situationen har vi därför infört 

systemet att alla cyklar i soprummen måste ha en 

märkbricka (av röd plast) på något av ramrören 

mellan sadel och pakethållare, som anger ägarens 

lägenhetsnummer. 

Nya cyklar köps och lägenheter byter ägare. Det dyker 

alltså upp omärkta cyklar, vilket motiverar 

återkommande märkningskontroller. Övergivna cyklar 

kan behöva avlägsnas – det gäller f.ö. även cyklar i 

cykelställen - och beläggningen i soprummen kan 

behöva diskuteras om någon har många cyklar. 

En sådan kontroll pågår just nu. Omärkta cyklar har 

fått en stor inplastad lapp på styret med text om att 

jag, som utsetts av styrelsen att utföra inventeringen, 

vill ha kontakt via mail tonislunt@gmail.com (och att 

jag vill ha tillbaka lappen). Kontakten leder normalt 

till att jag lägger en märkbricka med 

lägenhetsnummer i resp. brevlåda. 

Tönis Lunt 

 

Lås till ytterdörrarna 

Låsen till ytterdörrarna har nu varit med ett tag och 

kan ibland börja kärva. Cylinderlåsen kan smörjas 

med därför avsedd låsspray från Assa, använd ej 

vanlig låsolja. Hör av er till Rolf L som har ett litet 

lager av låsspray. 

Observera att tillhållarlåset (det övre) får aldrig 

smörjas då det då kan gå i baklås, Skulle detta lås 

kärva, kontakta en auktoriserad låssmed, ex.vis 

Järfälla Låsservice. 

Eventuella extranycklar till cylinderlåsen kan också 

beställas hos Järfälla Låsservice efter kontakt med 

Tönis. 
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Styrelsemöten och stämmor 
• 14/10 Arbetsdag i trädgården 

• 15/10 kl 19.00: Styrelsemöte 

• 12/11 kl 19.00: Styrelsemöte 

• 10/12 kl 19.00: Styrelsemöte 

• 21/1 kl 19.00: Styrelsemöte 

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta 

kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig 

framställan. 

Vill ni ha medlemsbladet och övrig information via e-

post, fyll i blanketten för medgivande som finns under 

rubriken medlemsblad på hemsidan. 

 

Vi i styrelsen önskar er alla en fin höst. 

 

 


