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Pågående större projekt: 

Balkonger Garaget 

Ny hemsida Radonsanering 

 

Radon 
Saneringsarbetet pågår. Styrelsen 

avvaktar nu vad de nya 

mätningarna som görs i berörda 

lägenheter kommer att utvisa. 

Sedan skall vi tillsammans med 

företaget Hemkomfort avgöra hur 

vi bäst går vidare med arbetet. 

 

Stämman den 23 april 
Det blev en trevlig start på 

stämman kring buffén, som 

uppskattades av många. 

Sedan uppstod lite dramatik 

då stämman fick gå till sluten 

omröstning kring 

valberedningens förslag på 

styrelsemedlemmar. En 

föreningsmedlem föreslog 

nämligen ett namn som ej 

fanns med på valberedningens 

lista. Eftersom kvoten av 

ledamöter redan var fylld fick 

det bli omröstning.  

Se nuvarande styrelse på 

anslagstavlan i din portgång. 

De flesta namnen känns nog 

igen. 

Den nya styrelsen har en stor 

upp gift framför sig, nämligen 

renoveringen av garaget. 

 

Beträffande elmätning 
Som sista punkt på stämman 

framförde Thomas Neumann 

en gedigen redovisning av 

individuell elmätning. Trots 

den sena timmen var 

medlemmarnas engagemang 

för och emot stort.  

Efter övervägande väljer 

styrelsen dock att inte gå vidare 

med något beslut. Däremot följer 

vi utvecklingen i frågan med 

stort intresse och stor lyhördhet.  

 

Kattansvar 
Det är dags att kattägare hjälper 

till att hålla undan efter katten, 

speciellt på våra lekplatser och 

på grannens uteplats. Kanske 

med hjälp av hund/kattbajspåse! 

 

Städdagen den 21 april 
I år valde styrelsen att ha städdag 

på en söndag, bl.a. för att 

Kommunen hade anmält städdag 

på lördagen samma helg. Trots 

att vädret var gråmulet och kallt 

var det många som ställde upp. 

Styrelsen bjöd på grillat som 

vanligt och familjen Borg stod 

för de fantastiska smörgåsarna. 

Eftersom vädret var ruggigt 

samlades vi i Föreningslokalen 

där det var varmt och skönt.  

På grund av brandrisk måste 

källargångar och barnvagnsrum 

tömmas på sådant som inte hör 

dit. Det lyckades vi tillsammans 

med på städdagen.  

 

OBS. I sommar-/grilltider 
Ta hänsyn till dina grannar 

när du grillar. 

 

Cykelrum 
F.d. soprummen är nu öppnade 

dels för att medlemmarna skall 

komma åt vatten till vattning, 

dels för att kunna ställa in 

cyklar. Det finns en del 

cykelställ över vid nedre garaget 

som det går bra att hämta och 

använda i 

cykelrummen.Vattenspridare 

finns nu inställda i 

cykelrummen: två i nedre och 

två i det övre området 

 

Grannföreningarna i vårt 

område träffas 

regelbundet höst och vår 
På ett möte i mars bestämdes 

det att föreningarna skulle 

skicka ett gemensamt öppet 

brev till politikerna i 

kommunen, för att på detta sätt 

få politikerna att 

uppmärksamma denna utpost i 

kommunen, nämligen Sjöbergs 

Centrum. Det 

känns viktigt att vårt centrum så 

snart som möjligt rustas upp. 

Som en direkt följd av bl.a. 

detta brev kallade Thomas 

Ardenfors till ett möte i 

Kärrdalskolan. (Se baksidan på 

detta blad). 

 

Ny hemsida 
Obs. det tar tid att bygga upp en 

ny hemsida. Styrelsen arbetar 

med den så att den skall bli 

aktuell och levande. 

 

Bus 

Det har förekommit en del bus i 

området, bl.a. har glödlampor 

krossats mot marken. Tråkigt. 

Vi hoppas att det är tillfälligt. 
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Obs. Under julimånad är 

expedition stängd. Fr o m 2 

aug. är det öppet igen som 

vanligt. 

 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en skön sommar. 
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