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HEJ ALLA BOENDE 
östvindarna har börjat ila om knutarna och 
vi går mot dom, död och förbannelse; eller 

Jul som vissa kallar det. 

Jag vill börja med att hälsa alla nya medlemmar 
välkomna till föreningen. Vi brukar skicka ut ett 
nyhetsbrev när det finns något större att 
förmedla, omkring fyra gånger per år. 
Däremellan försöker vi lägga upp information på 
vår hemsida. 

Höstarbetet är i full gång: slutfasen av årets 
markarbete pågår, budgetarbetet för 2022 är 
inlett och om några veckor sätter sig styrelsen i 
en konferens för att planera det kommande 
året. 

 
I  STÖ RST A ALL MÄNH ET 

ärom veckan genomförde styrelsen höstens 
inspektion av mark tillsammans med EkoMiljö, 

vi tittade på vad som gjorts sen i våras och vad som 
behöver ytterligare åtgärdas. Bland annat kommer vi 
plantera ytterligare lite träd och buskar öster och söder 
om nummer 3 och rensa bort en del sly så att de träd 
som står längs gångvägen får utrymme att växa. 

Efter några års styrelsearbete har Michael Jansson valt 
att stiga av styrelsen, vi tackar Michael för en god 
insats. Hans ansvar för parkeringsfrågor tas över av 
Roger Bäckgren i nummer 3. 

Nu under hösten får ni utdelat en pärm där vi har 
samlat lite information, instruktioner och regler. Den 
kommer fortsättningsvis delas ut till alla nya 
medlermmar.  

Vi har beställt ommålning/lackning av de ytterdörrar 
där behov finns, detta kommer ske under hösten. 
Styrelsen inväntar också offert för ommålningen av 
våra trapphus (1, 5, 7). 

Föreningens ekonomiska situation ser fortsatt bra ut 
och ligger enligt plan.  

 
LAGNIN G AV  PU T S NR  5 O CH  7 

nder oktober kommer nummer 5s södra fasad 
och nummer 7s östra att putsas om, det är de 

som har störst skador på sig. När behov uppstår 
kommer vi framöver att putsa om även andra fasader. 

Redan nu under vecka 40 upprättas byggställningar.  

Vi hoppas ni har förståelse för den olägenhet detta kan 
skapa. 

 
BETALNIN G AV M EDL EM SAVGI FT EN 

et är några medlemmar som stundom är dåliga 
på att betala sina medlemsavgifter. Föreningen 

har hittintills inte tagit ut några förseningsavgifter men 
vi kommer nu utarbeta en policy för detta. 

Vi vill då samtidigt slå ett slag för autogiro vilket 
drastiskt förenklar hanteringen av inbetalningarna, 
inte längre några glömda avier. Blankett för anmälan 
finns på vår hemsida (under viktiga dokument) och 
skickas undertecknad till Redab. 

 
TR ÄDG ÅR DSSAVF AL L  O CH 
SO PSORT ER ING 

är man går runt på föreningens mark hittar man 
ibland utslängda krukväxter, ibland med 

krukorna kvar till och med. Vi vet förstås inte om det 
är någon medlem som slängt sitt skräp där men snälla 
släng inte krukväxter, eller något annat på vår mark. 

I föreningens sopkärl slängs matavfall respektive 
hushållssopor (motsvarande som går ner i en vanliga 
ICA-påse). Resterande sopor ska till återvinning på 
Tallåsvägen, Circle K (farligt avfall) eller Hagby. 

Hälsningar 
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