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Vårstäddag 
Den 14:e april klockan 10:00 anordnar vi en vårstäddag då vi gemensamt städar och fixar i närområdet. 
Vi träffas på baksidan vid grillplatsen mellan hus 8 och 10. Vid 12:00 tänder vi grillen och bjuder på 
korv och dricka. Container kommer att finnas samma helg så passa på att ta fram gammalt skräp som 
du vill bli av med. OBS ej farligt avfall, elektronik, gips, brandfarligt m.m.  
 
 
 
Brevlådor 
Styrelsen har beslutat att inga egentillverkade informationer får sättas på fastighetens brevlådors luckor som 
t.ex.  
”ej reklam” ”gärna reklam” ”endast samhällsinformation” med mera. Styrelsen kommer att sätta på en etikett 
som är anpassad för våra brevlådor i namnlisten. Etiketten är dubbelsidig och på den gröna sidan står det 
”REKLAM JA TACK” och på den röda sidan står det ”EJ REKLAM”. Styrelsen kommer att sätta etiketten med 
det alternativ som står idag på er brevlåda. Etiketten kan ni när som helst vända till önskat alternativ. 
Efter detta skall egentillverkad information tas bort på er brevlåda. 
Bytet är planerat till vårsstäddagen. 
 
 
 
Soprum 
Som ni säkert har märkt fungerar inte de automatiska dörröppnarna tillfredställande på soprumsdörrarna. Detta 
är ett garantiärende som tyvärr fortfarande rullar på. Tills vi fått reparerat / justerat dessa kommer vi att stänga 
av dessa. En så kallad ”porthållare” kommer att sättas på dörren så man kan tillfälligt ställa dörren öppen medan 
man sorterar sitt avfall om så önskas. 
Öppningsautomatiken för att låsa upp låset till dörren kommer att fungera som vanligt med taggen på utsidan 
och med armbågskontakten på insidan soprummet. 
 
 
 
Gymmet 
Styrelsen har beslutat att köpa in ett multigym och en ny Crosstrainer till gymmet. Dessa kommer att 
levereras inom kort. 
Önskar ni få tillträde till gymmet och bastun kontaktar ni vår förvaltningsadministratör på HSB: Lena 
Haraldsson lena.haraldsson@hsb.se 010-442 21 62. 
De hushåll som har tillgång till gym och bastu debiteras 50kr/månad tillsvidare. Avgiften syns på 
månadsavierna som kommer kvartalsvis. 
  
 
Med vänliga hälsningar, Styrelsen  
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