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Ordförande har ordet

Grannsamverkan

Tiden går fort och vi är redan inne i sommaren. Sen
senaste medlemsbladet har vi hunnit med både
årsstämma och arbetsdag.

Det har varit färre inbrott i Järfälla och Bro under
försommaren, men vi vill ändå påminna om att ha
extra uppsikt nu då många reser bort under
sommaren. Hör gärna av er till grannar om ni reser
bort och se till att tömma era postlådor.

Vid årsstämman gjordes en mindre ändring av
styrelsen då Christer Larsson nu går in som ledamot
och Jan Westman som suppleant. I övrigt fortsätter vi
inom styrelsen som tidigare.
Det var bra uppslutning under arbetsdagen och vi
hade återigen tur med vädret. Förutom
trädgårdsarbete blev även alla träpartier på fasaderna
inoljade. Stort tack till allihop.
Vad gäller åtgärder på fasader så har vi låtit en
plåtfirma göra en provmontering för åtgärd av läckage
mellan fönster och fasad. Vi räknar med att komma
igång med åtgärder på alla fönster i början av
september. Huvuddelen av arbetet kommer ske från
skylift, ställningar kan behövas på ett fåtal fönster. Vi
har även tagit upp provgropar för att bedöma
dräneringen runt våra hus.

Ny medlem
Vi önskar Fanny Sjunnesson, HNv 8, hjärtligt
välkommen till Ankaret.
Styrelsemöten och stämmor
• 16/8 kl. 18.00: Styrelsemöte
• 20/9 kl. 18.00: Styrelsemöte
• 18/10 kl. 18.00: Styrelsemöte
• 8/11 kl. 18.00: Styrelsemöte
• 12/12 kl. 18.00: Styrelsemöte
Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig
framställan.

På gångvägen ner till ångbåtsbryggan har vi nu satt
upp en pollare istället för stenen, vilket gör det
enklare för oss att öppna upp vid arbetsdagar,
snöröjning mm. Det gör det även enklare för
räddningstjänst att komma fram, då de har tillgång till
nycklar.
En påminnelse till er som har motorvärmaruttag.
Även om de inte används nu under sommaren har vi
sett att anslutningssladden är isatt i en del uttag. Det
är viktigt ur elsäkerhetssynpunkt att ni aldrig lämnar
kvar någon ansluten sladd i uttagen samt att locket till
uttaget är låst.
Som ni kanske sett så är Biljardhuset ute till
försäljning. Det ägs av JM och deras intention är att
en viss del av försäljningspriset skall komma
bostadsrättsföreningarna i området till godo.

Skäggdopping längs strandpromenaden.

Jag vill slutligen passa på att önska er alla en riktig
skön sommar.
Peter Olausson
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