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Meddelande nr 5   2013          2013-09-09 

 

OBS! Lägenheten måste vara tillgänglig för filterbyte 
Meddelande har nyligen delats ut om filterbyte bakom radiatorerna. Nu på lördag den 

14/9 sker detta med start ca kl. 8.00. Filterbytet gäller i alla lägenheter. I meddelandet 

som delades ut står mer om hur detta är tänkt att ske. Ni måste vara hemma eller se till 

att någon kan öppna och närvara. På vårt föreningsmöte i våras beslöts att filterbytet 

bör ske nu eftersom det gått alltför lång tid sedan de senast byttes. Det bekostas denna 

gång direkt av medlemmarna via en avi från Rådstornet som delas ut.  

Framtida byten planeras sedan ske vartannat eller var tredje år. En generell höjning av 

månadsavgiften med 1% från den 1/1- 2014 görs för att täcka en kostnadsökning. 

Medlemmar som önskar byta filter tätare varje år mellan perioderna får själva göra 

detta och i så fall bekosta det.    

Höststädning 
Föreningens årliga höststädning planeras ske lördagen den 26 oktober. Vi börjar som 

vanligt kl. 10.00 och håller på fram tills vi tröttnar. Korvgrillning kl. 13.00.   

Våra väginfarter 
Vi försöker hela tiden finna lösningar på hur motorfordon ska och får köra in på 

gårdarna. Vi gör det med omtanke om de små barnen, för miljön och för planteringar.   

Hinder sätter vi upp där större fordon ska hindras att köra in därför att planteringar 

och staket m.m. förstörs. Vi påtalar också för de i personbilar att undvika att köra in 

om de inte har något tyngre som måste lastas.   

Trappa byggd vid rutschkanan 
Nu har vi äntligen fått en fin trappa vid rutschkanan. Vår eminente snickare Odd i 

41:an har byggt den. Vi tackar…. 

Sommaren går mot sitt slut 
Alla tycker säkert om att laga mat och grilla. När värmen ute ligger på så har vi gärna 

fönster och balkongdörrar öppna på vid gavel och då stiger oset oftast uppåt om än så 

med ljuvliga dofter. Detta kan vi nog inte förhindra och detta vill vi heller inte sätta 

regler för. Men var lite bussiga och tänk kanske lite på att stänga till just under den 

intensivaste gourmettillagningen. När sommaren nu strax är över så stängs förmodligen 

fönstren och därmed kan vi nog snart glömma detta ljuvliga osande för i år.    

Styrelsen önskar en fin och härlig höst          


