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Stamrenoveringen fortsätter 

Vårt stamrenoveringsprojekt som snart är klart 

på lilla gården rullar på fint. I slutet av augusti 

påbörjas arbetet med relining på vår stora gård 

och den 25 augusti hålls infomöte och 

nyckelkvittering för de som bor i portarna 

Holmvägen 46-52.  

Alla kallas till informationsmöte ca 2 veckor 

innan arbetet påbörjas i sin port. Där får ni all 

info om själva arbetet och när arbetet utförs 

hos er. Då ska ni även kvittera in nycklar till era 

lägenheter. Det är viktigt att man kommer till 

mötet och lämnar in nycklar – även om man 

planerar att vara hemma i lägenheten när 

arbetet görs. Du kvitterar in dina nycklar till 

någon av oss i styrelsen och hämtar dem när 

arbetet är klart. 

Vecka 32 (som börjar den 8 augusti) ska 

arbetet på stora gården påbörjas. Första huset 

är Holmvägen 40-54, följt av Holmvägen  

56-60, Husarvägen 9-21 och avslutningsvis 

Hagtornsvägen 2-6. Samtliga arbeten 

beräknas vara klara i januari 2017, men vi ber 

er observera att tiderna är preliminära. 

 

 

 

Grovsopor – en påminnelse 

I vår förening har vi ingen hantering av grov-

sopor. Dina grovsopor är alltså ditt ansvar och 

det är du som ska transportera bort dom.    

Grovsoporna lämnar ni på Sörab vid 

brandstationen. Gå in på kommunens 

webbplats om du vill veta mer om 

sophanteringen eller något annat som 

kommunen har hand om (upplandsvasby.se). 

 

Rent & snyggt så trivs alla 

Det är tyvärr nödvändigt att påminna om två 

saker: Släng inga fimpar på marken kring 

våra hus. Det borde väl vara lika naturligt att 

ta rätt på fimparna som att plocka upp 

hundbajset. Tänk på att vi har många småbarn 

i Hackspetten och att de gärna stoppar saker i 

munnen. 

Städa efter dig i tvättstugan. Det borde vara 

självklart att den som har bokat tvättstugan 

efter dig inte ska behöva städa efter dig också.  

 

 

 

 

 

Vi i styrelsen önskar alla en skön, grön  
och solig sommar! 

 
 

 


