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Meddelande nr 6   2013          2013-10-18 

 

Höststädning 
Vi påminner om föreningens höststädning nu på lördag den 26 oktober med start  

kl. 10.00. Runt 12.30 fikar vi samt grillar korv. Vi som orkar fortsätter om det behövs. 

Det kommer att finnas en släpkärra på städdagen för nödvändigt skräp och gammalt på 

vind eller förråd som ni vill slänga. Lägg detta på anvisad plats på gården senast kl. 

10.00 på städdagen. Mängden skräp avgör hur ofta vi kör till tippen i Högdalen.   

Genomfört filterbyte 
Tack alla ni medlemmar som gjorde att filterbytet gick fort och utan större problem.  

Det visade sig vara en nödvändig åtgärd då så gott som samtliga filter som ska rensa 

luften den vägen var helt igensatta av smuts.   

 

Det gav oss också ny erfarenhet om hur omfattande och komplext filterbytet är.  

Ska det ligga på föreningens ansvar så måste vi utröna mer först hur det ska ske i 

fortsättningen, på vilket sätt, hur ofta, hur ska det bekostas, underhåll, bristfälliga 

tätningslister, tillbehör och garantier m.m.. 

   

Samtliga tätningslister var bristfälliga. Det visade sig bli alltför omfattande och 

kostsamt att byta dessa lister som suttit där sedan husen byggdes. Vi får återkomma om 

tätningslisterna.  

 

Av dessa skäl så skjuter vi på beslutet som togs på vårens föreningsmöte om filterbyte 

och hur detta ska finansieras. Vi tar upp det igen på nästkommande årsstämma 2014.    

 

I anslutning till filterbytet gjordes en OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Det 

visade sig att vårt ventilationssystem troligen inte är rätt inställt. Ny besiktning måste 

eventuellt göras efter åtgärd. 

Sandlådor är nu utställda vid alla portar 
Vi får hoppas på en mild och hanterbar snövinter. Sandlådor är utställda och vi utgår 

från att alla hjälper till och tävlar om vem som är först med att ta spaden och sprida ut 

när så behövs och innan vår avtalade snöröjare och sandare kommer .  

Förråd utanför föreningslokalen 
Det behövs ett förråd utanför vår föreningslokal. Vi avser köpa in ett mindre förråd i 

byggsats och sätter upp det när vi fått ihop några frivilliga. Anmäl er till Jan-Eric 

Samuelsson 073-9889688.   
Avloppsspolning 
Återigen behövs avloppsspolning i vissa fastigheter. Avloppen i kök och badrum 

slammar tydligen lätt igen av fett och annat. Glöm inte att rensa brunn och vattenlås 

med jämna mellanrum. Ett bra tips är att torka ur feta stekpannor och kastruller med 

papper innan de sköljs och diskas. 

 

Hälsningar från Styrelsen  


