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Information från Styrelsen, september 2020 
 

Årsstämma och motioner Årets stämma kommer att hållas tisdagen den 8 december. 

Beroende på smittläget kommer det att vara en stämma med enbart fysisk närvaro som vanligt 

eller en kombination av fysisk närvaro och poströstning. Vi återkommer med information och 

kallelse, men anteckna redan nu den 8 december i din kalender. Motioner till stämmans skall 

lämnas in senast den 30 september till vicevärdsexpeditionen eller med e-post till 

styrelsen@sollentunahus2.se.  

Skadedjur Om du har problem med skadedjur skall du kontakta Nomor på tel: 0771-122 330. 

Men glöm inte bort att också informera vicevärden om du har haft kontakt med Nomor och tala 

om vilket problemet var. Det gör du med e-post till vicevard@sollentunahus2.se eller med ett 

meddelande i brevlådan vid expeditionen. 

Råttor Låt oss hjälpas åt och göra det så otrivsamt som möjligt för råttor. Plocka upp fallfrukt 

och låt inte soppåsen står på innergården tills du ska gå bort med den.  

Trädgårdsdagen Vi tillämpar samma princip för höststädning av våra gemensamma ytor som vi 

hade för vårstädningen och sprider ut arbetet i tiden under perioden 12 – 18 okt så att vi undviker 

trängsel. Därför kommer vi inte heller att ordna gemensam lunch i föreningslokalen. 

Trädgårdsanvariga i varje område kommer att informera om vad skall göras. Under helgen 17 – 18 

oktober kommer det att finnas en container på Scoutvägen och en på Skogstorpsvägen för allt 

trädgårdsavfall som samlats under veckan.  

Häckbyte och häckklippning Helgen 26 – 27 september kommer häckarna bakom garagen på 

Skogstorpsvägen och den delvis döda häcken bakom Skogstorpsvägen 5 – 13 att klippas ner. 

Dessa häckar ingår i trädgårdsområde 1, 3 och 7 och boende i dessa områden kommer att med 

gemensamma krafter ta itu med arbetet. Men boende i andra områden är givetvis välkomna arr 

också hjälpa till. 

Poolen kommer att stängas för säsongen i vecka 38.  

Spanjoletter i fönstren Sköt om spanjoletterna så slipper du kostnader för att byta dem. Se 

bifogade information om hur du gör.  

Cykel och mopedtrafik till skolan Cyklar och mopeder kommer ofta i hög fart nerför backen 

och in på gångvägen bakom garagen på Skogstorpsvägen och framför garagen. Vi kan, och vill 

inte, hindra barnen att ta den vägen till skolan, men vi har kontaktar rektorn på Tegelhagsskolan 

och bett henne ta upp problemet med barn och föräldrar och uppmana dem att ta det försiktigt och 

visa hänsyn. Vi boende kan göra vad vi kan för att undvika olyckor genom att ta det försiktigt när vi 

backar ut ur garagen och säga till den som kör för fort.  
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