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Information från Styrelsen, mars 2019 

Onsdagen den 27 mars kl 19:00 är alla välkomna till ett möte som ordnas av miljögruppen i 

föreningslokalen vid poolen. Miljögruppen kommer att presentera föreningens miljöplan, svara 

på frågor, ta emot synpunkter och förslag på åtgärder och leda en diskussion om hur alla vi 

boende kan bidraga till att målen i miljöplanen uppnås. Anmäl dig 

till jannica.haggbom@hotmail.com 

Trädgårdsdag Lördagen den 27 april är det dags för vårens trädgårdsdag då vi städar upp efter 

vintern. Mer information kommer senare från din trädgårdansvariga men boka redan nu in den 

dagen i din almanacka. Du kan också boka in lördagen den 19 oktober för höstens trädgårdsdag.  

Trädgårdsredskap Ingemar Lindgren som är ansvarig för föreningens trädgårdsredskap och 

maskiner välkomnar nyinflyttade och andra intresserade till visning av trådgårdsförrådet och 

demonstration av våra maskiner och redskap och hur de ska användas och skötas. Anslag med 

information om dag och tidpunkt när det sker kommer att sättas upp på trädgårdsförrådet. 

Sandsopning Snart är det dags att sopa upp vinterns sand. Thelin planerar att börja göra det i 

vecka 15 (8 – 12 april). För att maskinen ska kunna ta upp all sand ber vi att ni senast den 7 april 

sopar ut sanden mot mitten av gränderna. Glöm inte att sopa bort sanden från gräsmattorna så 

att den inte skadar gräsklipparna när det blir dags att klippa gräset. Se också till så att det inte 

står cyklar, leksaker etc i gränderna. På parkeringsplatserna sopar Thelin på "körvägarna" men 

inte på de individuella platserna. Därför måste ni själva sopa ut sanden från era parkeringsytor till 

närmaste "körväg". Sopa också ut sanden som ligger framför garageporten.  

Garagebranden Entreprenören kommer, om vädret tillåter, att börja arbetet med 

återuppbyggnaden den 1 april och räknar med att vara klar i slutet på maj. 

Yttre besiktning av fastigheten Onsdagen den 17 april sker den årliga yttre besiktningen av 

fastigheten tillsammans med vår tekniska förvaltare på Riksbyggen. Om det är något du har sett 

och som du vill att vi skall titta närmare på ber vi dig meddela det till vicevärden eller med mejl till 

styrelsen@sollentunahus2.se. 

Inbrott Det har tyvärr nyligen varit inbrott i ett förråd i vårt område. Vi uppmanar alla att vara 

uppmärksamma och områdesansvariga för grannsamverkan att sprida information inom sina 

områden. 

MittRiksbyggen Under den närmaste tiden kommer du att få information från Riksbyggen om att 

du kan logga in på MittRiksbyggen. Där kan du hitta information om dina avier, kontakter inom 

föreningen och erbjudanden från Riksbyggen. Övrig information som finns där gäller inte för vår 

förening. Sådan information hittar du på vår hemsida www.sollentunahus2.se och i 

informationsbladen från styrelsen. 
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