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Sommaren har tagit slut och det är dags för höstens
aktiviteter.
I början av oktober kommer vi att genomföra en
kontroll av våra fasader. Kontroll av fukt genomförs
genom stickprovskontroll i några lägenheter (dessa är
redan informerade). Inga misstankar om fukt har
anmälts av lägenhetsinnehavare, men vi i styrelsen
vill förebygga eventuella framtida problem av det slag
som drabbat flera av våra grannföreningar. I samband
med detta kontrollerar vi även murarna till
uteplatserna som på vissa håll har betydande
putsskador. Vår förhoppning är att inom snar framtid
kunna åtgärda dessa.
För er som har elbilsladdare, eller funderar på detta,
finns på vår hemsida sedan i somras ett förtydligande
till hur dessa debiteras.
Peter Olausson
Underhåll av strandremsan
Underhållet av strandremsan har under flera år varit
eftersatt då kommunens entreprenörer enbart röjt gräs
närmast gångvägen. Under sommaren har flera
medlemmar och styrelsen påpekat detta för
kommunen och vi hoppas att det gett resultat. Under
augusti var ansvariga inom kommunen tillsammans
med entreprenören på plats och inspekterade
strandremsan samt bestämde om olika insatser. Dessa
kommer enligt information från kommunen att
genomföras inom kort.

Grannsamverkan
Under hösten har vi haft ett informationsmöte där
ansvariga för grannsamverkan i de olika föreningarna
i området träffats tillsammans med ansvarig inom
polisen. I stort har det varit lugnt i området under
sommaren.
Vi vill påminna om att vara uppmärksamma på om
något ovanligt händer i området, och vid behov
kontakta polisen på telefon 114 14 eller 112 vid akuta
fall. Tips kan även lämnas anonymt via polisens
hemsida. Ser ni obehöriga i området så utsätt er inte
för några risker utan fråga vänligt om de söker någon.
Vi vill också passa på att tipsa om mobil-appen
Safeland som används av grannsamverkan inom
Bolinder Strand för att tipsa om pågående störningar.
Se mer på vår hemsida.
Elcyklar
Då frågan om laddning av elcyklar kommit upp vill vi
upplysa om att laddning ej får ske i cykelrummen
utan ska ske under uppsyn i respektive lägenhet.
Styrelsemöten och stämmor
• 5/10 kl 19.00: Styrelsemöte
• 9/11 kl 19.00: Styrelsemöte
Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig
framställan.

Trädgård
Våra syrener, framför allt längs HNv 2-6, har växt till
sig ordentligt. Vi har därför anlitat vår entreprenör till
att göra en gallring. För att behålla blomning kommer
gallringen ske i etapper under tre år, med den första
etappen i februari 2021.
Vi välkomnar trädgårdsintresserade medlemmar att ta
kontakt med styrelsen för att vara med och utforma
vår utemiljö.
Höstens arbetsdag
Den 10 oktober är det dags för höstens arbetsdag då
vi passar på att umgås, röja upp i trädgården och grilla
korv. Mer information om arbetsuppgifter kommer att
anslås i respektive trapphus ett par dagar innan.
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