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Information från Styrelsen, nov 2018 

Garagebranden  Resterna efter de sex nedbrunna garagen har till sist kunnat rivas bort. 
Anledningen till att det dröjde så länge var att vi enligt kommunen måste vänta minst fyra veckor 
efter att rivningslovet beviljats innan rivningen fick påbörjas. Vår ansökan om bygglov för att 
återställa garagen har beviljats och om försäkringsbolaget godkänner offerten på 
återuppbyggnaden räknar vi med att arbetet kan startas i början på december.  

Vicevärd Tommy Gustavsson har meddelat oss att han vill sluta sitt uppdrag som vicevärd i och 
med utgången av november. Ett STORT TACK till Tommy för alla insatser han har gjort under 
sina många år som vicevärd. 

Vi är mycket glada att vi har en ersättare till Tommy redan fr o m 1 december. Thomas Berg, som 
nog de flesta redan känner, är vår nya vicevärd. Thomas kommer att finnas på vicevärds-
expeditionen på helgfria onsdagar mellan 18:30 och 19:30, OBS ny veckodag! Som tidigare 
kan du mejla meddelande till vicevärden på vicevard@sollentunahus2.se. 

Hyra för lokalen och övernattningslägenheten och depositionsavgift Vi vill understryka att 
hyra och depositionsavgift måste betalas kontant och i samband med att du hämtar ut nyckeln. 

Grannsamverkan  Det är inom grannsamverkansnätverket som information från polisen och om 
inbrott och misstänkte aktiviteter inom området skall spridas. Det gör oss alla alerta. Därför 
uppmanar vi er som är kontaktpersoner att se till att ni har sändlista till medlemmarna i era 
nätverk och att ni skickar ut den information ni får från Bengt i nätverken.  

Hållbarhetsarbete För att få en struktur för föreningens hållbarhetsarbete har styrelsen givit 
Jannica Häggbom i uppdrag att ta fram förslag till en miljöplan. Planen kommer att inledas med 
en miljöpolicy, som visar på föreningens viljeinriktning i miljöarbetet. Inom olika områden – t.ex. 
energiförbrukning, avfallshantering, upphandling – kan mål på några års sikt sättas och årliga 
åtgärder för att uppnå målen fastställas. Uppföljning och informationsspridning kommer att vara 
en viktig del i arbetet. Målet är att ett utkast till miljöplan ska kunna presenteras för styrelsen i 
mars 2019. Arbetet sker i en arbetsgrupp med Johan Nilsson, Kersti Rådmark, Anna Santesson, 
Christiane Schreiber och Yords Österman. Det är arbetsgruppens avsikt att engagera fler boende 
i arbetet för att ta tillvara av det engagemang och kunnande inom olika områden som säkerligen 
finns bland de boende. Om du vill vara med i arbetet, lägg en lapp i brevlådan utanför 
vicevärdsexpeditionen. Ytterligare information kommer att lämnas i anslutning till stämman den 6 
december. 

Trädgårdsdagen  Som vanligt hade vi vackert väder och många deltagare som hjälpte till på 
olika sätt. Ett stort tack till alla som arbetade med att göra vårt område fint inför vintern och till de 
som ordnade goda mackor och grillad korv när det var dags för lunch. Vi vill också tacka vår 
styrelseledamot från Riksbyggen för goda och matiga ostmackor. 
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