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Information från Styrelsen, september 2019 

Årstämman äger rum torsdagen den 5 december. Kallelse kommer att delas ut i november, men 
notera datumet redan nu i din kalender. Motioner till skall lämnas in senast den 30 september. 

Trädgårdsdag Höstens trädgårdsdag infaller lördagen den 19 oktober. Vi hoppas på god 
uppslutning som vanligt 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.  

Rökförbud Vi vill göra alla uppmärksamma på lagstiftningen om utökat rökförbud som trädde i 
kraft den 1 juli. Den innebär bl a att rökning inte är tillåten på våra lekplatser. Vi förutsätter att alla 
följer detta.  

Asfalteringen i delar några gränder och på parkeringsplatser är nu i stort sett klar. Vi beklagar 
att tiden mellan avisering och start av arbetet blev kort, vilket berodde kort varsel från Skanska. 
Om du har någon anmärkning på resultatet av asfalteringen, med undantag för gränden vid 
Skogstorpsvägen 63 där Skanska arbetar på en lösning, är vi tacksamma om du skickar 
information till styrelsen@sollentunahus2.se eller till vicevärden.  

Laddboxar Installationen genomfördes under sommaren och elbilar kan nu laddas på 12 av våra 
p-platser. Hyran för en plats med laddbox är 300 kr/mån plus kostnaden för förbrukad el som 
mäts individuellt för varje plats. Om du är intresserad av att hyra en plats med laddbox skall du 
vända dig till vicevärdsexpeditionen.   

Storstädning har utförts i bastuavdelningen, föreningslokalen och gästlägenheten. Vi hoppas att 
alla som använder dessa lokaler städar ordentligt efter sig så att den goda standarden kan 
bibehållas.  

Ljudanläggning Vi har nu en ljudanläggning med mikrofoner som du kan använda på din fest 
eller möte i föreningslokalen. Anläggningen har USB- och Bluetoth-ingångar för t ex strömmad 
musik från dator eller mobil. Du kan hyra den för 100 kr samtidigt som du hyr lokalen.  

Fallfrukt Vi vill inte utfodra råttor i vårt område! Låt oss därför hjälpas åt och plocka upp fallfrukt. 
Du ansvarar givetvis själv för fallfrukten under dina egna träd. Träden på de gemensamma ytorna 
ansvarar respektive trädgårdsgrupp för.  

Ängsblommor Ytan mellan vår och kommunens parkering på Skogstorpsvägen har gjorts i 
ordning för att bli äng och för några dagar sedan spreds ängsblomsfrön ut där. Vi ser fram emot 
en vacker äng som kan uppskattas av alla som passerar där och av fjärilar och bin. 

Poolsäsongen går mot sitt slut och poolen kommer att stängas i slutet av vecka 38. 
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