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HEJ ALLA BOENDE 

Så står då julen för dörren och sen ett nytt år, 
som åtminstone jag hoppas blir bättre än 2020. 

Till att börja med vill jag passa på att hälsa nya 
medlemmar välkomna till föreningen. 

Vidare har under december de sista 
markarbetena för året avslutats samtidigt 
förbereder styrelsen för 2021 med 
budgetarbete och översyn av underhållsplan. 

 

B ILL ADDSTO LP AR  

i har kanske noterar att vi på åtta 
parkeringsplatser (fyra stolpar) har bytt elstolpar 

till nya som också  klarar av billaddning. De har 
placerats där de är på grund av hur elledningarna ligger 
dragna. Dessa platser kommer framöver i första hand 
vara för de som har behov av billaddning och om man 
har en av dessa platser idag (men med vanlig bil) kan 
man, vid behov, komma att få en ny plats tilldelad. Det 
finns också uttag för billvärmare på stolparna. 

I dagsläget är två av platserna uthyrda för billaddning, 
är ni i behov av plats med billaddare skicka in ansökan 
via vår hemsida eller via vår postlåda i nr 1. Priset per 
plats är idag 350kr/månad. 

 

ÖVR IG T ATT  R AP POR TER A  

 oktober genomförde vi en garantibesiktning av 
balkongerna, på sina ställen har färgen släppt och 

när vädret tillåter kommer målning att ske. Vi tittar 
även på vissa ytterligare åtgärder tillsammans med 
TBO. 

Vi har genomfört inspektion av hus och mark 
tillsammans med Redab vilket resulterat i en del 
markarbeten. Däribland en del nyplanteringar ovan 
trappen och i området söder om nr 3. Vi kommer 
också få utfört mindre slyröjning i våra skogsområden. 

Vid inspektion noterade vi en hel del skräp som 
dumpats på vår mark, om det är någon boende vill vi 

påpeka att vår mark inte är en soptipp. Antingen 
slänger man sitt skräp i hushållsavfallet, tar det till 
insamlingsplatser eller till återvinningscentral. 

Under nästa år kommer vi att titta på att måla om 
trapphusen som efter 20 år börjar bli lite slitna och 
sjaskiga, vi har redan målat om i nr 3 och kommer göra 
enligt samma princip i övriga trapphus. 

Vid det norra cykelförrådet/sophuset har vi monterat 
ny belysning så att det ska vara enklarare att ta sig in 
genomdörrarna nu när mörkret smyger på, om vi blir 
nöjda kommer vi se över även resterande dörrar. 

 

LJU S  OCH BRAN DVARN AR E  

terigen en påminnelse i och med de innevarande 
helgerna att komma ihåg att släcka tända ljus när 

ni lämnar ett rum. 

Kom också ihåg att med jämna mellanrum kontrollera 
att brandvarnare fungerar och att annars att byta ut 
dem eller byta batteri i dem om ni har en med 
utbytbart batteri. 

God Jul och Gott nytt År 

önskar Styrelsen 
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