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Ett stort tack till alla som var med och bidrog till en lyckad städdag och som hjälpte till att 
göra det fint på våra gårdar och i de gemensamma utrymmena. Vi kommer att fortsätta 
arbetet med att förbättra vår utomhusmiljö och det som ligger först på tur är att se över vad 
som behöver åtgärdas när det gäller föreningens buskar och andra växter. 
 
Sopkärlen för sortering av matavfall är nu iordningställda och startkit delades ut till dem som 
var hemma under städdagen. Om du inte var hemma när dessa delades ut, bör det finnas kit 
att hämta i barnvagnsförrådet. Intresset för att sortera matavfall har varit stort och det har 
gått åt fler buntar matavfallspåsar än beräknat. Enligt Stockholm Vatten och Avfall beräknas 
en bunt påsar räcka i cirka sex månader om påsarna byts ut varannan eller var tredje dag. 
Då en hel del sopor har blivit felsorterade har vi förtydligat märkningen av de sopkärl som är 
avsedda för matavfall. Vi hoppas att den nya märkningen är tillräcklig för att undvika 
felsortering.  
 
En ny cykelrensning planeras under hösten. Vi uppskattar om du redan nu kan rensa undan, 
om du förvarar cyklar i förrådet som inte används, så att de som använder sina cyklar i första 
hand får plats.  
 
Styrelsen har fått många frågor om den kommande gruppanslutningen när det gäller fiber 
och vill informera om att gruppanslutningavtalet innefattar surf, e-post (6 konton) och 
IP-telefoni (exklusive samtalsavgift), men inte TV. Bredbandet är 1 Gbit/s. Utrustning 
(tjänstefördelare) ingår. Avtalet gäller från och med den 1 november och kostnaden är 
130:-/månad och kommer att läggas på föreningsavgiften.  
 
Årsstämman beslutade att en permanent grillplats ska anläggas norr om hus 80. Om någon 
medlem är intresserad av att göra i ordning ett underlag för grillplatsen redan nu inhandlar 
styrelsen gärna underlag och grill.  
 
Styrelsen meddelade i det förra nyhetsbrevet att föreningen skulle köpa in och erbjuda filter 
för att täcka utsuget vid renoveringar. Det har visat sig att dessa filter inte längre finns att 
inhandla och styrelsen har inte hittat några lämpliga alternativ.  
 
För de som önskar skickar vi ut nyhetsbrevet via mejl istället för i brevlådan. Om du hellre vill 
få brevet digitalt kan du mejla dina kontaktuppgifter till styrelsen.  
 
Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt skön och avkopplande sommar! 
 
Styrelsen 

 
 

 

 

 


