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Ordförande Peter Öström har ordet
Våren kom med sol och ljus, men värmen lyste
med sin frånvaro och istället blåste det och en o
annan försenad flinga trillade ner. Som grädde
på moset fick vi Covid-19.
Sen är det tyvärr några saker vi själva ställer till
med. Vi har fått påstötningar från kommunen om
att vår källsortering behöver bli bättre, annars
kommer det kosta mer. Runt containern kan det
t.ex. se ut så här, onödiga kostnader för oss alla
att åtgärda, eller hur?

göra om dessa till barnvagnsförråd. Styrelsen
kommer att förbereda ett beslut till ett
medlemsmöte. Kom gärna med mera förslag på
vad du tycker att vi i styrelsen kan göra. Vi har
bl.a. fått förslag på trädplantering.
Det har brunnit på en balkong men ingen person
kom till skada och det är det viktiga. Det får oss
återigen att inse allvaret detta med eld, så var
försiktiga.
Styrelsen har fått påstötningar om detta med
besvärande rökning på balkonger. Tyvärr så kan
inte föreningen förbjuda det men som granne
kan man alltid prata med vederbörande.

Men positiva saker händer också. Vid senaste
egenkontrollen för brandsäkerheten så fick vi
beröm. ”Det har inte varit så här bra någon gång
tidigare”. Klart att det finns en o annan
trappuppgång som behöver steppa upp sig,
men vi är på rätt väg! När det gäller barnvagnar
ska styrelsen ”ta tillbaks” de yttre förråden och

Årsstämman har genomförts på ett annorlunda
sätt än vanligt, poströstning. Det fanns bara en
handfull närvarande utöver oss funktionärer. Det
gjorde att årets stämma genomfördes på 26
minuter (och tur var väl det, för det var varmt).
Tack för visad hänsyn! Protokollet kommer att
sättas upp i trapphusen för kännedom.
Till sist önskar styrelsen alla en fin
sommar!



Studsmattor får inte sättas upp på
gårdarna

Semesterstängt på expeditionen

Var rädd om djuren på gårdarna
Tyvärr har det kommit uppgifter om att man
sett barn skada igelkottarna på våra gårdar. Vi
måste som föräldrar lära våra barn att det är
fråga om oskyldiga, försvarslösa djur som vi i
stället ska vara rädda om. Vi får hjälpas åt att
stävja detta oacceptabla okynne!

I sammanhanget påminner vi om att våra
hundar inte får springa omkring lösa på
gårdarna. Den ska vara kopplad, eller under
nära kontroll.
För utekatter gäller nya allmänna regler fr.o.m.
15 juni : ”Enligt de nya reglerna måste du som
har en katt som rör sig utomhus se till att katten
inte förökar sig oplanerat. I praktiken innebär
detta att katten måste vara kastrerad.”

Stöld ur garage igen
För en liten tid sedan rapporterades åter en
stöld av hjul, nu i garage 817. Ingen port
uppbruten. Det är inte förbjudet att förvara
byteshjulen i garaget, men det sker på eget
ansvar och vi rekommenderar att förvara dem
på annan plats. Du måste också alltid låsa
garageporten efter dig!

Påminnelser ….





Kolgrillar får inte användas på balkong
eller altan. Använd fria gräsytor där du
inte stör grannarna med röken. Och du
ska ta hem den igen efter grillningen!
Om du vattenfyller en barnpool ska den
hållas under uppsikt och tömmas på
kvällen!
Plank på våra altaner får inte nå ända
ner till marken, då kan inte vårt
servicebolag trimma gräset runt
altanen.

Fr.o.m. 6 juli – 14 augusti är expeditionen
stängd för besök. Vid akuta frågor, se
anslagstavlan i varje portuppgång till vem du
ska vända dig. Vid enklare frågor under denna
tid, mejla till kvannen@blixtmail.se eller lämna
ett meddelande i brevlådan så kontaktar vi er.
Under semestertid kan svar ta lite längre tid.

Föreningens styrelse under
kommande mandatperiod
Följande personer valdes av stämman till
föreningens styrelse under kommande
mandatperiod.
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Då ett par ledamöter saknades vid tillfället för
Informationsbladets utgivning, kommer foto på
ledamöterna att visas i septembernumret.

Information från Comhem
Som bilaga till detta Informationsblad bifogas
information från Comhem rörande deras
övergång till enbart digital sändning i
september. Spara gärna bilagan.
Eventuella frågor ställer du direkt till Comhem.

Paviljong/markis på altanen
Vi får många frågor om paviljong/markis på
altanen. Du behöver styrelsens godkännande
för att sätta upp markis eller sk paviljong på
altanen. Anledningen är att vi vill bedöma risk
för ev. fuktskador i fasaden vid regn. Fasta
installationer av paviljong godkänns inte.

