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Ordförande har ordet 

Vi närmar oss årets slut, och även detta år har präglats 

mycket av restriktioner. Efter många styrelsemöten 

över video har vi i alla fall under hösten kunnat 

träffas på plats uppe i St Lukas Kyrka. Förutom det 

vanliga löpande arbetet har mycket rört sig om våra 

fasader samt åtgärder av murar runt uteplatser. I år 

tog vi även hjälp av vår trädgårdsentreprenör, 

Tingvalla, för att röja upp längs stranden vilket 

utfördes med gott resultat. Gallringen av våra 

syrenhäckar som påbörjades under förra vårvintern 

kommer fortsätta under februari och mars. Gallringen 

sker i etapper över tre år, detta för att bevara 

blomningen. 

Under hösten fick vi information om att JM inte 

längre har för avsikt att behålla biljardhuset, det 

kommer därför läggas ut till försäljning. 

Järfälla kommun har inlett ett samarbete om att 

minska energiåtgången och vi har haft ett möte med 

deras energirådgivare samt varit med på en träff med 

andra föreningar. Den största energikostnaden är 

uppvärmning och varmvatten. Även om vi har 

bergvärme som täcker en stor del av behovet behöver 

vi vintertid spetsa med fjärrvärme samt el för att driva 

bergvärmepumparna. 

Så här i jultid vill vi påminna om att vara 

uppmärksamma om ni har levande ljus. Kontrollera 

brandvarnare och byt batteri om det behövs. Se också 

till att motionera brandsläckaren genom att vända den 

upp och ner ett par gånger, detta för att undvika att 

den klumpar ihop sig. 

För er som har julgran så kommer vi ha uppsamling 

bakom gästparkeringen vid HNv 2 där kommunen 

hämtar upp dem efter julhelgerna. 

Nu när många är bortresta över jul vill jag också 

påminna om att ha uppsikt så att ingen drabbas av 

ovälkomna besök. 

Peter Olausson 

Informationsmöte om fasader 

Vi har under hösten fortsatt utredningarna om våra 

fasader och även fått in kostnadsförslag för olika 

åtgärder. Vi kommer därför att kalla till ett 

informationsmöte i början av februari, preliminärt den 

7 eller 8 februari i Folkets Hus. Under mötet kommer 

vi presentera de olika åtgärdsförslagen samt svara på 

frågor. Vi hoppas ni alla har möjlighet att närvara. 

 

 

Elbilsenkäten 

Vi tackar för svaren från enkäten om elbilar, både 

från de som har planer på att skaffa elbil samt de som 

inte har några sådana planer alls. Under början av 

nästa år beställer vi och installerar ytterligare tre 

laddstationer för att täcka in behovet för 2022.  

Styrelsemöten och stämmor 

• 25/1 kl. 18.00: Styrelsemöte 

• 8/2 (preliminärt) informationsmöte om fasader 

• 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. 

 

En God Jul och Gott Nytt År från oss i styrelsen. 

 

 

 

 


