
 
 

Infoblad maj 

Hej alla medlemmar!  

Sommaren närmar sig och med den är det snart dags för årsstämma. Årsstämman 

hålls i år i hybrid form (digitalt och på plats) den 30 maj kl 18.00, se utdelad 

kallelse. Styrelsen eftersöker två stycken rösträknare till årsstämman, är du 

intresserad av att hjälpa till vänligen anmäl dig till styrelsen per mejl eller telefon.  

 

Vi har filterbyte på gång till samtliga lägenheter och som vanligt utförs arbetet av 

Tuna Ventilation den 31 maj fram till 2 juni fr 07.30-16.00. 

 

Kontoret stängd mellan 20 juni - 22 aug, vi nås via telefon eller per mejl. 

 

Vaksalabygg har bytt en del stuprör, arbetet fortsätter under sommaren där även 

plåtar ovan entrégångarna kommer bytas till nya vita. 

 

Passeringssystem är på gång och kommer att installeras gårdsvis under sommaren, 

något startdatum har vi ännu inte fått. 

 

En del boende får sällskap på sommaren av myror framförallt ni som bor på 

nedervåning, myrdosor finns att hämta gratis på kontoret i begränsat antal. 

 

Med sommaren ankomst planeras många renoveringar, glöm inte att skylta i 

trappuppgången i god tid. Behöver vatten stängas av måste ni meddela både 

grannar och styrelsen ett par dagar i förväg. Att begära vattenavstängning samma 

dag är alltså inte möjligt då detta påverkar flertal boenden. 

 

Det har uppmärksammats att en del boende tvättar sina bilar på gården, detta är 

självklart förbjudet. På vårt område går dagvattenledningar, vi har lekande barn på 

lekplatserna och alla blir vi påverkade. 

Vi har fortsatt problem med nedskräpning på vårt område trots att boservice har 

städat flertal gånger. Fimpar, matförpackningar mm släng i buskar och i trapphus, 

även rökning på vinden förekommer. Vi ber er föräldrar att prata med era 

ungdomar, framför allt med deras kompisar samt besökare. Be dem respektera och 

använda våra papperskorgar. Vi vill alla bo i en fin och trivsamt miljö! Även våra 

soprum blir nedskräpade med allt mer grovsopor. Det får endast slängas det som 

står på kärlen, grovsopor som stekpannor mm får ni köra iväg till sopstationen på  

Spikgatan 1, nära Ikea. 

I övrigt vill vi önska våra boende en glad sommar!  


