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Information från Styrelsen, sep 2018 

Garagebranden De sex nedbrunna garagen kommer att återuppbyggas. Men innan vi kan börja 
med att sanera och riva måste vi få godkänt från kommunen på den ansökan om rivningslov som 
vi lämnat in. Därefter kan vi ansöka om bygglov för återuppbyggnad. Dessutom måste vi få 
handlingsplanen godkänd av försäkringsbolaget. Vi hoppas på snabb handläggning av både 
kommunen och försäkringsbolaget men vet i dagsläget inte när arbetet kan komma igång. 

Ventilation Som vi har informerat om tidigare påpekade sotarna som gjorde rent i ventilations-
systemet att det var fel och brister i flera lägenheter beroende på att ändringar har gjorts i 
samband med ombyggnader av kök och/eller badrum. Vi vill understryka att vid all ombyggnad 
som innebär ingrepp på ventilationssystemet (liksom en rad andra åtgärder som framgår av 
informationen under ”bygga om och bygglov” på hemsidan) skall en bygglovsansökan lämnas in 
till styrelsen och godkännas innan arbetet startas.  

För att förtydliga hur vårt ventilationssystem fungerar har vi uppdaterat beskrivningen på 
hemsidan och bifogar en kopia av den med detta meddelande. 

Asfaltering Tyvärr har det visat sig att inget av de företag vi har haft kontakt sedan tidigt i 
somras har kunnat genomföra asfaltering hos oss i tid innan hösten kommer och det är för sent 
för sådana arbeten. Vi blir därför tvungna att skjuta på dessa till nästa sommar.  

Poolen är nu stängd efter en lång och riktigt bra badsäsong. Ett stort tack till alla som har 
ställt upp som poolskötare och sett till att poolen har fungerat som den ska!  

Nu ska poolen göras redo för vintervilan. När en del av vattnet är urtappat skall den täckas med 
plåtarna och vi ber så många som möjligt att komma till poolområdet lördagen den 22 
september kl 11:00 för att med samlade krafter hjälpa till med täckningsarbetet.  

Trädgårdsdag Höstens trädgårdsdag infaller lördagen den 20 oktober. Vi hoppas på god 
uppslutning i arbetet med att göra området fint inför vintern. Närmare information kommer från din 
trädgårdsansvariga senare. Om du inte har möjlighet att vara med på trädgårdsdagen kan du 
prata med din trädgårdsansvariga om vad du kan göra i stället.  

Föreningsstämma Vår ordinarie föreningsstämma äger rum torsdagen den 6 december. Kallelse 
med dagordning och årsredovisning kommer att delas ut ca två veckor innan. Men vi uppmanar 
alla att notera och reservera detta datum i sina almanackor. Eventuella motioner till stämman 
skall i enlighet med föreningens stadgar vara inlämnade senast den 30 september. Om du är 
intresserad av att arbeta i styrelsen kan du kontakta valberedningens sammankallande Charlotta 
Wennerström, Skogstorpsvägen 29. 

Festgrupp Att vara med och ordna festligheter i föreningen som under trädgårdsdagarna, 
knytkalas, PUB eller andra festligheter är en möjlighet att bidra till trivseln och grannsämjan. Du 
som är intresserad av detta, kontakta någon i styrelsen eller mejla till 
styrelsen@sollentunahus2.se. 
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