
 
 

 

 

 

 

Vi rustar upp våra lekplatser 

Arbetsgruppen för förnyelse av våra lekplatser, som vi tidigare 

berättat om i Infobladet, har lämnat sitt förslag till styrelsen, 

som godkänt detta. Inom kort kommer arbetet med dessa att 

starta. Vi genomför tre lekplatser under 2018, med början med 

den belägen mellan husportarna 3, 5, 7, 9, därefter 25, 27, 29, 

35, och sist 41, 43, 45, 47. Övriga lekplatser under nästa år.  

Lekplatserna byggs efter olika teman, som ska passa barn i 

olika åldrar. Totalentreprenör blir företaget Hags, som också 

säljer lekställningarna och tillbehör.  

 

Påminnelse om stämman 

Föreningens årsstämma hålls den 23 maj 2018 i Kvantingen.  

Det är viktigt att du kommer och lämnar din röst i de frågor 

som avgörs direkt av stämman. Det kan gälla t.ex. beslut om 

inlämnade motioner/förslag, godkännande av hur föreningens 

ekonomi skötts, och inte minst val av styrelseledamöter och 

valberedning. Du är alltså mycket välkommen till stämman, där 

vi också kommer att servera dryck och tilltugg.  

Kallelse och övriga handlingar kommer att delas ut c:a tre 

veckor före mötet. 
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Olika markarbeten på gårdarna 

Vi vill bara kort informera om att vissa 

markarbeten börjat på gårdarna. De hänger 

samman med att vårt avtal med Comhem om 

nytt fibernät är klart, och vissa förberedande 

arbeten har påbörjats. Comhem kommer att 

lämna fullständig information om vad som 

kommer att hända på gårdarna och i våra 

lägenheter så snart tids- och arbetsplaner är 

klara. Vi återkommer om detta. 

 

Ansvarig för uthyrningen av 

Kvantingen och 

övernattningsrummet 

Vi kommer att behöva hjälp med uthyrningen 

av Kvantingen och övernattningsrummet inom 

kort. Du som är intresserad av detta kan sända 

ett mail till kvannen@blixtmail.se, eller lägga en 

lapp i brevlådan vid expeditionen. Ersättning 

utgår. 

I sammanhanget vill vi uppmana er som avser 

att nyttja Kvantingen under sommaren att 

boka  i god tid före semesterperioden, då det 

annars kan vara svårare att nå uthyraren. 

 

 

 

 

 

Dags att börja grilla ute? 

Observera bara att det inte är tillåtet att 

använda kolgrillar på altanen/balkongen. De 

ska användas på öppna ytor utanför huset. 

 

Endast inneskor på gymmet! 

Det är absolut förbjudet att använda skor på 

gymmet, som du också använt ute. Du drar 

med sand och grus, som inte bara smutsar ner, 

men som även skadar utrustningen t.ex. 

löpbandet. Missbruk av detta kan medföra att 

din gym tagg återkallas och du nekas tillträde 

till gymmet. 

 

 

Medlemskväll den 21 mars 2018. 

Drygt ett 30-tal medlemmar samlades för samtal 

över en kopp kaffe. Först lämnades kort 

information om kommande aktiviteter, bl.a. 

angående information till nyinflyttade, 

kontroll/rengöring av ventilationssystemet och 

frågor om brandsyn och ”grejer” i trapphusen. 

Ändrade rutiner för styrelsens jourtelefon, samt 

reducering av öppettider för expeditionen 

diskuterades. 

Det uppstod flera intressanta diskussioner, där 

framför allt kunniga medlemmar gav varandra 

tips om t.ex. renoveringar i lägenheterna. Det 

blev även en livlig diskussion om utrymme för 

barnvagnar och rullatorer där det bor flera 

familjer med sådana behov i samma trapphus. 

En intressant och givande kväll som kommer att 

upprepas i höst.  
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