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Information från Styrelsen, mars 2018 

Trädgårdsdag  Våren närmar sig och lördagen den 21 april är det dags för vårens 

trädgårdsdag då vi städar upp efter vintern. Mer information kommer senare från din trädgård-

ansvariga men boka redan nu in den dagen i din almanacka. Du kan också boka in lördagen 

den 20 oktober för höstens trädgårdsdag.  

Stadgar Som du väl har sett i protokollet från stämman i december fattades slutligt beslut om 

att anta de nya stadgarna. Du kan ladda ner stadgarna från vår hemsida om den tryckta version 

du fick före extrastämman i maj har kommit bort.  

Rengöring av ventilationskanaler Det är dags att göra rent i ventilationskanalerna från kök 

och badrum i samtliga lägenheter. Vi har därför beställt detta från Attunda Sot och Vent. 

Arbetet kommer att utföras under vecka 17 (23 – 27 april). Attunda kommer att avisera om tid 

och vad som behöver plockas undan ca en vecka i förväg.  

Information om vår förening Kolla gärna in på vår hemsida www.sollentunahus2.se lite då och 

då så att du har aktuell information om vad som är på gång och hur du går tillväga t ex om du 

vill bygga om i din lägenhet, boka övernattningslägenhet och föreningslokal, göra en felanmälan 

och mycket, mycket mer. Där kan du också se vilka som är kontaktpersoner för 

trädgårdsskötsel och grannsamverkan i ditt område.  

Elbilsladdning Som vi har nämnt tidigare bevakar vi den tekniska utvecklingen när det gäller 

elbilsladdning med tanke på att så småningom göra det möjligt att ladda bilar inom området. För 

att planera hur vi skall lägga upp arbetet behöver vi veta hur stort intresset är för att kunna 

ladda elbilar. Vi ber därför att du som planera eller är intresserad av att skaffa elbil informerar 

oss med ett mail till styrelsen@sollentunahus2.se. Om du är intresserad av att arbeta med 

frågan tillsammans med styrelsen är vi tacksamma om du meddelar det också. 

Råttor Vi vill gärna få en bild av hur läget på råttfronten är i vårt område. Därför ber vi att du 

informerar vicevärden eller styrelsen om du har några problem. Samtidigt vill vi påminna om att 

det är viktigt att alla gör det så ogästvänligt som möjligt för råttor dvs ser till att det inte finns 

något att äta för dem och gör det svårt för dem att krypa in och gömma sig.  

Sopor På nytt ser vi oss nödsakade att uppmana alla att hjälpas åt och sköta sophanteringen 

så att det blir bättre plats för våra sopor i sopkärlen. Det gäller framför allt kärlen för pappers- 

och plastförpackningar. Förpackningarna måste tryckas ihop så att de tar minsta möjliga 

plats. Knyt inte ihop plastpåsen där du samlat plastförpackningar innan du lägger den i 

kärlet utan låt den vara öppen och töm den i kärlet. På så sätt går det mycket bättre att 

packa ihop soporna så att de tar mindre plats. Större förpackningar skall inte läggas i våra kärl 

utan de skall lämnas på återvinningsstationen högst upp på Skogstorpsvägen.  
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