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Styrelsen är i full gång med flera saker i föreningen. Bland annat ser vi över lekplatsen vars 

sand och klätterställning inte håller måttet fullt ut. Vi skall därför göra om där. I ansutning till 

lekplatsen tittar vi på möjlighten att bygga en pergola. Detta för att göra det möjligt för 

boende att gå ner på gården och samlas där. Förläggningen av en samlingsplats har givit 

oss huvudbry under många år, men nu hoppas vi att vi skall finna en lösning. 

Det var torrt både i början och slutet av sommaren. Några var till stor hjälp med att vattna 

krukorna i det torra vädret  - tack ni förstår att ni bor i en Bostadsrättsförening! Ogräs har 

dock trivts bra och då särskilt åkervindan. Den går att rycka bort så snart man ser den, men 

den är snabbväxande. Vi har haft ett företag hit som sett över växter som växer mot tegel 

samt klippt ner en del buskar och träd. De  tog även bort våra kompster då de inte sköts. 

Komposterna var till för att lägga kompost från den gemensamma trädgården, men blev 

tillslut en sophög med allt möjligt, samt allt överst! Det blev det en sanitär olägenhet. Nu är 

iaf de flesta krukorna höstplanerade. Se gärna till ditt hus kruka så håller den sig längre. 

Solcellerna på taket fungerar bra och i juli fick vi ihop 53,4 kWh. 

Får du skadedjur av något slag skall du ringa Anticimex och inte längre Nomore. Får du en 

form av silverfiskar som trivs i nybyggda hus, skall du ringa direkt så att de inte sprider sig. 

Ni som hyr en p-plats hyr den för ett fordon och inte flera på samma gång. Även om du 

tycker att utrymme finns är det inte tillåtet bla av säkerhetsskäl. Detta gäller alla platser! 

Om du skall in i parkeringshuset till fots så gå in genom dörren och inte via porten. Portarna 

har ett visst antal öppningar och stängningar som de klarar och då är det onödigt att använda 

dem till transport per ben. Vi har sett alltför många som öppnat med remote för att kunna 

traska in genom stora portar  - helt i onödan! 

Om du skall boka våra lokaler och är nyfiken på dem så titta in på hemsidan. Boka för att titta 

in fungerar inte för då har du ju bokat ett dygn. I mån av tid kan styrelsen visa. Vid betalning 

skall namn på lägenhetsinnehavaren som hyr, lägenhetsnummer och datum vara angivet i 

meddelandet vid inbetalning. 

Expeditionen kommer fortsatt att hålla stängt fram tills årsskiftet. Du kan kontakta styrelsen 

via mejl. 

Ta hand om er och forsätt att tvätta händera. 

Johan , Mikael, Johannes, Jeanette och Andrea 

Brf Skotets styrelse 

 



 

 

 

 

 


