Information från Styrelsen, juni 2019
Månadsavgifter Efter att ha fastställt budgeten för 2019/20 har styrelsen beslutat att tills vidare
bibehålla månadsavgifter och hyror på nuvarande nivå.
Garagen Nu är de nedbrunna garagen återuppbyggda. De nya garagen har samma storlek och
utrustning som garagen hade före branden. Färgen på de nya portarna skiljer sig från den solblekta
färgen på de gamla portarna, men det är ett skönhetsfel som vi får leva med.
Avlopp Under den senaste månaden har avloppsledningen under två huslängor relinats. Vi kommer
att utvärdera resultatet och därefter lägga upp en plan för samma åtgärd i samtliga hus. Vi planerar
att genomföra detta arbete under en flerårsperiod och nästa insats blir aktuell tidigast om ca ett år.
Asfaltering Under sommaren kommer vi att genomföra asfaltarbeten inom delar av området. Det är
både på parkeringsplatserna och i gränderna. Vi räknar med att arbetet kan startas under andra
halvan av juli och återkommer med mer information när tidplanen är klar.
Laddboxar Som vi tidigare har informerat om kommer vi att installera ett antal laddboxar på våra
parkeringsplatser. Arbetet kommer att startas under veckan efter midsommar. Det kommer att bli två
laddplatser på parkeringplatsen vid Hedvigsdalsvägen, två på den nedre parkeringsplatsen på
Scoutvägen och åtta på Skogstorpsvägen med två på den nedre delen mot Tegelhagsskogen och sex
på ytan vid sophuset. Hyran för en laddplats blir 300 kr/mån, till detta kommer kostnaden för el som
kommer att debiteras i efterskott baserat på använd elmängd. Av praktiska skäl behöver några byta pplats för att möjliggöra installationen. De som är berörda är redan informerade.
Pool Vi har alla ansvar för att vårt fina poolområde är trivsamt för alla och att vi tar hänsyn till
varandra. OBS! Bastun är inte en värmestuga för badare, bastun måste bokas om den skall användas. Det är toaletten utanför tvättstugan som badande skall använda. Du kommer väl ihåg att vi
har en hjärtstartare i tvättstugan om olyckan som vi hoppas aldrig sker ändå skulle vara framme.
Trädgård Plocka gärna frukt från våra fruktträd när frukten väl mognar! Träden är allas vår egendom.
Förra årets skörd var riklig, hur mycket frukt som kommer i år återstår att se. Det verkar bli sämre
med äpplen men finns gott om plommonkart. En karta som visar var föreningens fruktträd finns,
bifogas detta meddelande.
På initiativ från miljögruppen har två 200-liters vattentunnor i återvunnen plast köpts in. Vattnet ska
användas för bevattning. En tunna kommer att placeras vid kvarterslokalen vid poolen. Den andra i
anslutning till ett bostadshus.
Miljögruppen efterlyser boende med fågelintresse. Vill du tillsammans med några likasinnade ta
ansvar för uppsättning och underhåll av ett antal fågelholkar i området? Anmäl intresse till
jannica.haggbom@hotmail.com
Brandskydd Skydda oss från brand. För tips om vad du kan göra för att förhindra att det sker - läs
föra månadens infoblad. Det finns på hemsidan. OBS! Länsstyrelsen har utfärdat eldningsförbud.
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