
Inkomna brev 

Tack alla ni som skri-

ver till oss. Det ger 

styrelsen lite nya 

idéer och tankar. 

I detta nyhetsbrev 

tar vi upp några brev 

som inkommit under 

sommaren. 

Tyvärr är en del av 

skrivelserna anony-

ma. Dessa kan inte 

beaktas av styrelsen. 

 

Måseländet 

Flera i området har 

uttryckt att det är 

ett problem med att 

måsarna häckar här i 

vårt område.  

Trots att fastig-

hetsskötaren har 

plockat bort ägg med 

mera och att styrel-

sen beställt avskjut-

ning av måsfåglar 

kommer med all sä-

kerhet problemet ty-

värr att återkomma 

nästa år. Styrelsen föl-

jer upp problemet. 

 

Gårdsmiljön 

Styrelsen har gjort en 

översyn av gården. Det 

finns massor av saker 

som vi kan göra tillsam-

mans.  

Ett förslag från några 

medlemmar är att bilda 

en gårdsgrupp eller lik-

nande för att anordna 

så kallade städdagar.  

Hör gärna av dig om du 

kan tänka sig att med-

verka i denna aktivitet. 

 

Container 

I vårt förra nyhetsbrev 

informerade vi om att 

kostnaderna för contai-

nertömningen har stigit 

med 75 %. Detta bidrog 

till att styrelsen beslu-

tade att tömning av 

containern endast skul-

le ske en gång i månaden.  

Tyvärr har detta resulterat i 

att boende och utomstående , 

när containern full ställt grov-

sopor utanför containern, vil-

ket naturligtvis är förbjudet.   

Styrelsen har därför beslutat 

följande: 

Att när garage arbetena är 

klart flytta containern till par-

keringsplatsen på Konsertga-

tan, eftersom det redan finns 

en miljösorteringsstation där 

du kan slänga exempelvis well-

papp, tidningar, glas och dylikt. 

Om problemet kvarstår så 

överväger styrelsen att ta bort 

containern helt och hänvisa till 

Högsbo miljöstation.  

Vi vill att ni medlemmar tycker 

till om detta!  

Skicka därför in vår enkät på 

sista sidan. 
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Välkomna till bostadsrättsföreningen  

34:ans årstämma den 20 november kl. 

19.00 i Flatåsskolans aula. Välkomna! 

Vi läste i GP 

Att Regeringen förbereder 

ändringar i bostadsrättsla-

gen, bland annat med större 

möjlighet för föreningar 

att ingripa mot störande 

verksamhet. 

Styrelsen återkommer då 

lagreglerna är kända 

 

Långsiktigt underhåll 

Föreningen har kontinuerligt underhållit 

fastigheten. Tidigare har större arbeten 

rört tak, fasader, balkonger och ventila-

tion. Just nu pågår upprustning av gara-

get.  

Tvättstugorna står närmast i tur för 

översyn.  

Inom en 10-års period förutses behov av 

insatser inom fastighetens våtrum med 

mera. Dessa insatser förväntas bli rela-

tivt kostsamma, så styrelsen återkom-

mer i frågan. För dagen finns dock ingen 

tidplan för dessa åtgärder. 
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Hans Lindström 

 

Information om sophantering 
Entreprenaden fortgår planenligt. 

Beträffande information om användandet 

av det nya sopsystemet ber vi att få åter-

komma senare i höst. 

Information från Com Hem. 
Du bor i ett Com Hem-hus. 

För information och felanmälan ring 020

-55 00 00 eller gå in på com hems hem-

sida på internet. 

www.comhem.com 

Garagearbetet 
Rullar på och förväntas vara klart under december. 

Arbetet har blottlagt tidigare konstruktiva och 

montage svagheter som åtgärdats.  

Hittills har dessa extra arbeten varit inom den ram 

av förutsedda extrakostnader som brukar uppstå 

vid denna typ av reparation. Men tyvärr ser vi en 

viss risk  att man under kvarvarande montage upp-

täcker fel och brister med kostnader överstigande 

vår uppsatta ram. 


