
Vårstädning på gården 

lördagen den 24 april 

Förra året införde vi en vårstädardag på 

gården vilken blev mycket lyckad. Vi vill 

göra detta till en tradition och ber er nu 

att boka in lördagen den 24 april. 

Påminnelse om vårstädningen kommer att 

sättas upp i trappuppgångarna. 

Vi ber er ta del av informationen i 

trappuppgången om sopsorteringen.  

Vi vet att de flesta sköter detta väl 

men några behöver lite extra stöd. 

Vid översyn av tvättlåsen har 

det framkommit att det finns 

ett antal omärkta lås och ett 

antal dubbletter.  

Dubbletter och omärkta tvätt-

lås kommer att tas bort se-

nast den 1 april. 

Nya lås beställs genom fastighetssköta-

ren 

Tvättlås 
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Komposteringspåsar 

Det är flera som har hört av sig till 

fastighetsskötaren för att få fler kom-

posteringspåsar.  

Vi kommer att få komposteringspå-

sar en gång per år á 104 påsar/år. 

Leveransen från Renova kommer att 

ske tidigast i början av april. Skulle 

ni vara i behov av komposteringspå-

sar så hör av er till fastighetssköta-

ren.  

Thomas, tel. 49 24 49. Tel. 

tid 9.30-10 Vardagar. Övrig tid 

telefonsvarare. 

Containerdags 

Tid: måndagen den 8 – 18 mars 

Plats: (parkeringsplatsen) Konsertgatan 

Anslag kommer även att sättas upp 

i trappuppgångarna.   

Garageplatser 

Det finns ett antal lediga parkeringsplat-

ser under däck. Är du intresserad ring 

Riksbyggen 704 55 00. 

Månadsavgift 200 kronor.  



    Bredbandsuppkoppling. 
 

Föreningen har nu tecknat  nytt avtal med  Com-Hem AB. 

Avtalet innebär att de medlemmar som så önskar kommer att kunna beställa bred-

bandsuppkoppling när installationen är klar. Det innebär även att signalen uppgra-

deras till de moderna TV-apparater som har digitalteknik och att Tv 4+ kommer 

att ingå. 

 
Installationen för envar lägenhet kommer att 
bestå av att Com-Hem:s tekniker behöver kom-
ma in i varje lägenhet för att byta ut befintligt 
TV-uttag till ett multimediauttag. Installationen 
är för lägenhetsinnehavaren en relativt enkel och 
snabb åtgärd och kräver endast att lägenhetsin-
nehavaren lämnar tillgänglighet till lägenheten 
och till det gamla uttaget när det blir aktuellt. 
 

Bytet av TV-uttag kommer snart att påbörjas 

och det kommer då en lapp i brevlådan om tider 

o.dyl. 

 
Det mycket viktigt att man är hemma eller att man har lämnat 
nyckel till fastighetsskötaren när det är aviserat om byte av ut-
tag.  
 
 

Styrelsen har gjort en översyn av gårdens träd och 

buskar tillsammans med sakkunniga.   

För erforderligt trädgårdsarbete har styrelsen anli-

tat ADA Trädgård.  

Arbetet kommer att ske etappvis under året. 

Översyn av trädgårdsarbete 
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GYMET 

Du vet väl  att föreningen har ett välbesökt 

gym? Där tränar medlemmar av båda könen 

och alla åldrar. Gymet har sen starten våren 

99 ständigt mellan 35-50 aktiva som regel-

bundet tränar. 

Lokalen kan erbjuda både styrketräning samt 

konditionsträning. Vid frågor kontakta Claes 

Runbalk tel: 471032. 

Öppet: Mån– Fre 12-21  

 Lör  12-19 

 Sön 12-18    

MC-GARAGET. 

Som nästan alla vet har vi ett upp-

värmt Mc-garage. Det finns fortfa-

rande några platser till förfogande. 

För bokning av plats kontakta vår 

fastighetsskötare Leif Flink. Kostna-

den för en plats är 125:- /mån. 

 

Rum för att meka i finns  till förfo-

gande för samtliga medlemmar, oav-

sett om man har MC eller ej.  

Nyckel kan lånas hos Leif Flink 

Ny Bollplan 

Ni har säkert sett att den gamla 

fotbollsplanen på övre gården är re-

noverad. 

Där finns nu basketkorgar samt en 

nyasfalterad fotbollsplan.  

Det är en stor aktivitet på planen, 

både barn och ungdomar spelar bas-

ket eller fotboll. Tack vare föräld-

rar som uppmärksammat bristerna 

på den gamla planen, har vi nu ge-

nomfört denna renovering.  

Är det något som du skulle vilja för-

bättra eller förändra gällande 

gårdsmiljön? 

Hör av dig till styrelsen, Lägg en 

lapp i brevlådan till Styrelseexpedi-

tionen vid Tunnlandsgatan 20.   

Solariet 

Du känner väl till att det finns ett 

solarium som ligger intill Gymet. 

Kostnad 2 x 10 kronor för 20 minu-

ter. 



 


