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1 Fort- och okynneskörning                                                    

Det är aldrig roligt att börja ett meddelande med 
att klaga men en del medlemmar har uttryckt 
en del klagomål på biltrafi ken på våra gårdar. 
En del som kör in med sina bilar på gårdarna 
kör alldeles för fort. Försök att inte köra for-
tare än 10 km/h med tanke på ev lekande barn! 
Dessutom är okynneskörning in på gårdarna ett 
problem. Många kör exempelvis in på gården 
endast för att lämna en person framför porten 
och det behöver man verkligen inte göra, man 
kan ex släppa av vederbörande på gatan utanför.  
Dessutom blir många fordon stående parkerade 
en längre tid på gårdarna vilket inte heller är 
lämpligt, tänk på de boende i markplan!

2 Städdagen
Städdagen gick som vanligt bra och det mesta 
som behövdes göras hanns med! Bla repare-
rades lekstugan, brädhögen på nedre gården 
försvann, staketet reparerades mm. Tack alla 45 
som ställde upp för ett gott arbete! Efter protes-
ter beslutades det att man inte skulle avlägsna 
avensbokshäcken på övre gården.

3 Kartonger
Kartonger i källsorteringsrummen är ett åter-
kommande elände. För att fylla kärlen avsedda 
för kartonger på ett effektivt sätt, måste man 
antingen skära sönder sina kartonger eller 
ordentligt vika ihop dessa. Alltför ofta fi nner 
man hela kartonger helt enkelt nedslängda i 
kärlen! Detta gör att kärlen snabbt blir fulla och 
kartonger ställs bredvid vilket ger ett otroligt 
skräpigt och trist intryck samt höjer kostnaden 
för föreningen. Det behövs en ordentlig bättring 
på  detta område.
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4 Elementfi lter
Har ni problem med mycket och snabbt åter-
kommande damm hemma? Detta beror förmod-
ligen på smutsiga elementfi lter och därför kan 
det vara dags att se över dessa. I och med att 
dessa fi lter är igensatta så går smutsen bakåt 
och in i lägenheten istället. Kontroll av fi lterna 
görs genom att hakarna på baksidan av elemen-
tet öppnas, där efter fälls elementet ut. För att 
hålla nere inköpskostnaden för fi lter erbjuder 
nu styrelsen ett samordnat inköp vilket pressar 
priserna. Storleken står på fi lterna.  Anmäl er 
genom att lägga en lapp märkt med ert namn, 
lägenhetsnummer, port samt antal och storlek 
på de fi lter ni önskar köpa, i föreningens brev-
låda i 37:an, dock senast den 8:e november, 
så sköter styrelsen inköpen och debiterar er i 
efterhand.

5 Hjälp till
Är du missnöjd med att någon bil står felaktigt 
parkerad på gatan eller på någon parkväg (alltså 
ej på våra egna parkeringar eller gårdar). kan 
du ringa Stockholms Stads jourtjänst. Det kan 
du göra dygnet runt. Dit kan du också anmäla 
om gatubelysningen inte fungerar eller om du 
upptäcker klotter eller skadegörelse. Telefon är 
651 00 00. Dygnet runt.
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