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Ordförande har ordet 

Hösten är här och med det även en arbetsdag där vi 

träffas för att städa upp i vår utemiljö, men framförallt 

har möjlighet att träffas och umgås med korvgrillning. 

Arbetsdagen är inget krav, och ni är alla mycket 

välkomna till korvgrillningen även om ni inte har 

möjlighet att delta i själva arbetet. 

Tingvalla kommer att göra slyröjning på vår 

naturmark under veckan och vår förhoppning är att vi 

även kan nyttja Tingvalla för röjning av strandlinjen. 

Syrenhäckarna vid HNv2-6 kommer beskäras under 

våren. 

Mer information sätts upp i trapphusen inför 

arbetsdagen den 9 oktober. 

Under hösten har vi åtgärdat murarna på HNv 8, 10 

och 12 som haft stora putsskador. Vi har även 

åtgärdat fogningen på samtliga uteplatser. 

Vad gäller fasaderna så fortsätter arbetet. Vi har haft 

ett möte med JM där de föreslagit olika åtgärder för 

att täta runt fönstren och vi kommer att utföra prov på 

en lägenhet under oktober. Då ansvarstiden för 

reklamation gått ut redan 2013 kan vi inte få någon 

juridisk rätt mot JM, men vi har förlikats och kommit 

överens om en ekonomisk kompensation i form av 

good-will för att täcka en del av 

reparationskostnaderna. 

I samband med det här medlemsbladet delar vi ut 

information om hur man skyddar sig vid brand, läs 

igenom och spara. Passa också på att kontrollera 

brandvarnare och byt batteri vid behov. Jag vill också 

passa på att påminna om hjärtstartare som finns i 

tvättstugorna, de är självinstruerande och det finns 

även en instruktionsfilm på vår hemsida. 

Peter Olausson 

TV/Bredband 

Den 31 oktober kommer Tele2 göra en ändring i sitt 

grundutbud då TV10 ersätter TV6. 

 

Nya medlemmar 

Vi önskar Torbjörn och Susanne, HNv 2, hjärtligt 

välkomna. 

Styrelsemöten och stämmor 

• 9/11 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 14/12 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 25/1 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 1/3 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 5/4 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 18/5 kl. 18.00: Styrelsemöte 

Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta 

kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig 

framställan. 

 

Vi önskar er alla en fortsatt fin höst  

 

 

 


