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Tack för allt härligt arbete som alla la ner på städdagen. Tur med vädret hade 
vi också. Det är fantastiskt att ha förmånen att koordinera städdagar med 
garageombud och alla eldsjälar som finns i området. Extra glädjande att se är 
den sammanhållning och grannsämja som finns bland alla. Stort tack till er 
alla!    

Belysning utanför ditt hus 
Områdets belysning är baserat på att samtliga hushåll har sin belysning mot 
gångväg tänt under dygnets mörka timmar. Denna belysning är i 
originalutförande kopplat med styrning via föreningen så att den tänds/släcks 
samtidigt som gemensam belysning på garage och lyktstolpar. Fastigheter 
som kopplat bort sig från den gemensamma signalen ansvarar för att 
belysning som vetter mot gångväg är tänd under dygnets mörka timmar med 
egen styrning. Detta är en förutsättning utifrån områdets uppbyggnad och 
viktigt för vår gemensamma trivsel. 

Förskolan 
Kommunen har som ni vet bestämt att åter öppna förskolan. Just nu 
renoveras den för fullt och de räknar med att vara klara runt januari/februari. 
När förskolan exakt öppnar igen har de däremot inte sagt. Vi står i dialog med 
kommunen i frågan särskilt vad gäller användning av garage, 
parkeringsplatser och trafiksäkerhet. 

Garage 
Arbetet med att byta garageportar pågår och styrelsen har träffat ett antal 
portleverantörer som har fått komma med förslag. Vi har låtit Anticimex göra 
en besiktning av garagen vilket kommer att tas med i hela processen. Vi 
återkommer längre fram med mer information.  

Egen renovering 
När du renoverar så tänk på att containers och annat placeras så att det 
hindrar dina grannar så lite som möjligt. Du kan hållas ansvarig om 
räddningstjänsten inte kommer fram dit de behöver. Har du frågor inför 
renovering kan du kontakta styrelsen. 

Sophantering 
Sophanteringen fungerar för tillfället väldigt bra. Rengöring av sopskåp och 
kärl utfördes på städdagen och löpande rengöring sköts för närvarande av 
styrelsen och eldsjälar. 

Under jul- och nyårshelgerna kommer det att justeras hämtningsdagar av vårt 



avfall. Styrelsen kommer sätta upp mer information kring dagar och tider i 
skyltskåpen samt på utvalda sopskåp. Viktigt att alla tänker på detta en extra 
gång så att vi inte blockerar skåpen vid tömningstillfällena så att vi slipper 
extra arbete och kostnader. 

Föreningens sopskåp är inte anpassade för de extra volymer av papper och 
emballage som uppkommer runt jul så vi hänvisar likt tidigare detta till 
kommunens stationer och centraler för återvinning. 

Matavfallspåsar. För den som behöver fylla på så finns det att hämta vid 
föreningslokalen och påsarna ligger i det gamla sopskåpet i anslutning till 
entrén. Föreningen ansvarar för att detta är påfyllt. 

El- och hybridbilsladdning 
Styrelsen får fler och fler frågor kring laddning av el- och hybridbilar. Hittills 
har vi två fastighetsägare med hybridbilar som laddar via föreningen i 
garagen och med dessa har vi avtal där de betalar en fast avgift till 
föreningen. 

Detta är en fråga som varit uppe under några år men verkligen har tagit fart 
under senare tid så styrelsen kommer inom kort att göra en mer grundlig 
analys kring vad det finns för framtida möjligheter, vad vårt befintliga elnät 
klarar av och vilka regelverk vi måste förhålla oss till. Mer information kommer 
löpande. 

Vill du ladda din el- eller hybridbil så ta kontakt med styrelsen.  

//Styrelsen  


