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Information från Styrelsen, augusti 2022 
 

Reliningen går in mot slutspurten och arbetet med den sista längan pågår nu. Därefter är det 

dags för kvartershusen på Scoutvägen 42 och 118. OBS! 42-an kommer att stängas av den  

1 september och vara avstängd t o m 9 september, dvs avstängningen sker några dagar tidigare 

än vad som aviserats. Ni som har bokat tvättstugan under perioden 1 – 4 sep kan därför inte 

använda den tvättid ni har bokat. Tidigareläggningen av avstängningen beror på att 

golvbrunnarna i tvättstugan behöver bytas innan själva reliningarbetet kan starta. Under tiden 

arbetet pågår kan tvättstuga, lägenhet och toalett inte användas.  

118 kommer att vara stängd under tiden 12 – 22 september. Här kan tvättstuga, föreningslokal, 

bastu och toaletter samt poolrummet inte användas.  

Poolen På grund av reliningen i kvartershuset Scoutvägen 118 kommer poolen att stängas för 

året under helgen 10 – 11 september.  

Laddstolpar De nya laddboxarna finns nu på plats och kommer att kunna användas för 

billaddning fr o m den 1 oktober. Innan dess kommer alla som berörs av omflyttningar bland 

bilplatser till följd av detta att få information om ersättningsplatser.  

Råttor finns i och omkring vårt område och förutom att täta där det går så att de inte kommer in i 

husen, behöver vi göra det så ogästvänligt som möjligt för dem. Vi uppmanar därför alla att hålla 

efter vegetationen på innergårdar och uteplatser och särskilt rensa upp utefter väggar så att 

råttorna inte kan springa omkring längs husen i skydd av tät växtlighet, speciellt längs 

träväggarna. Det är också viktigt att inte låta klängväxter växa upp till taken.  

Fallfrukt Nu börjar fruktträden i vårt område bära frukt, så passa på och plocka och njut! Frukten 

är till för alla. Men vi måste också hjälpas åt och plocka upp fallfrukt så att den inte blir råttmat. 

Sopor Vi har beställt rengöring av alla sopkärl till mitten av september. För att sopkärlen skall 

hålla sig fräscha mellan rengöringarna ber vi att alla att vara noga med hanteringen av avfallet. 

Gör rent förpackningar innan de slängs. Förpackningar ska inte ligga i en påse eller kasse när de 

slängs. Om du har samlat förpackningarna i en påse/kasse töm den i rätt förpackningskärl och 

släng sedan den tomma påsen som pappers- eller plastförpackning beroende på vilket material 

det är. Var noga med att sortera rätt. Låt matavfallet rinna av i vasken innan du slänger det i 

kompostpåsen och använd dubbla påsar om det är vått.  

Höstens städdag är lördagen den 8 oktober. Som vanligt kommer information från trädgårds-

ansvariga om vad som behöver göras. Hör gärna av dig till ”din” trädgårdsansvariga om det är 

något speciellt som du anser behöver göras.  
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