
Sida 1 av 1 

 

 

 

Information från Styrelsen, oktober 2019 

Trädgårdsdagen närmar sig och vi börjar med litet allmän info 

• Lämna tillbaka det du lånat från trädgårdsförrådet ett par dagar före den 19 oktober. 

• Din trädgårdsansvariga informerar om vad som behöver göras. Om du inte kan vara med 
den 19-de kan du tala med din trädgårdsansvariga om vad du kan göra i stället.  

• Inom alla områden skall ogräs och främmande växtlighet i rabatter, på grusgångar, i häckar 
och runt träd och buskar rensas bort. 

• Område 2 behöver förstärkning med att ta bort murkna kantbrädor runt buskar och rabatter 
bakom Scoutvägen 118. Samling kl 10:00. 

• Ett nytt pärlhagtornsträd skall planteras vid gaveln av Scoutvägen 62 och på gaveln vid 
Skogstorpsvägen 79 skall kompletteringsplantering av buskar göras. 

• Efter lunch blir det en särskild aktivitet för barnen. Samling vid lilla poolen.  

• Passa på och klipp ner och rensa bland växtligheten på dina egna uteplatser när vi har 
container för trädgårdsavfall på plats. Klängväxter på fasaderna skall sluta en bra bit under 
taket för att inte bli en ”klätterstege” för råttor till vinden. 

• Utomhusvattnet kommer att stängas av efter trädgårdsdagen. 

Den nyplanterade häcken Du har väl sett hur fin häcken längs gångvägen bakom Skogstorps-
vägen 95 – 113 har blivit under sommaren. Det är roligt att arbetet med planteringen som de boende 
i längan utförde förra hösten och skötseln under sommaren har givit så gott resultat.  

Antenner på garagen Vi har fått frågor om antennerna på en del garage och på gavlarna av 
föreningslokalerna. Antennerna tillhör laddboxinstallationen. Alla laddboxarna är kopplade till en 
molntjänst i Internet och antennerna sköter kommunikationen mellan laddboxarna och molnet. I 
molntjänsten fördelas den tillgängliga kapaciteten i elsystemet mellan laddboxarna. Via molntjänsten 
samlas också uppgift in om hur mycket el som förbrukas av varje laddbox. Detta är underlag för 
debitering av elkostnaden.    

Parkering Alla parkeringsplatser inom föreningen är platser som hyrs av boende, vi har inga gäst-
platser. Besökare skall hänvisas till kommunens parkeringsplatser på Skogstorpsvägen och Scout-
vägen. Tyvärr händer det ibland att tillfälliga besökare ställer sina bilar på boendes p-platser utan att 
först ha kommit överens med den som hyr platsen eller ställer sina bilar utanför de markerade 
platserna och på så sätt blockerar in-och utfart från garagen. Det sitter p-förbudsskyltar vid 
infarterna till de parkeringsplatser där detta förekommer och vi uppmanar dig som har besökare 
eller hantverkare att informera dem om att de inte kan parkera på våra parkeringsplatser. 

Brandvarnare Den mörka årstiden då vi gärna tänder levande ljus är här, så det är dags att kolla 
att brandvarnarna fungerar. Lämna aldrig levande ljus obevakade.  

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på styrelsemedlemmar och andra funktionärer 
inom föreningen för stämman att ta ställning till. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen 
eller på annat sätt bidraga till föreningens arbete kan du kontakta valberedningens sammankallande 
Charlotta Wennerström, Skogstorpsvägen 29. 

Bilinbrott Det har på nytt varit inbrott i en bil i vår närhet. Denna gång stod den parkerad på 
kommunens p-plats på Scoutvägen. Ratt och annan utrustning stals. Vi uppmanar alla till 
uppmärksamhet.  
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