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Informationsbrev september 2018 

 
Hösten är på antågande men ännu kan man njuta av fina dagar. Vi vill i och med det också påminna alla som har gräsmattor 

och häckar att läsa det brev som läggs i era brevlådor angående skötsel av gräsmattor och häckar. Har ni frågor om detta 

tveka inte att kontakta någon i styrelsen. Aktuella ärenden som styrelsen jobbar med punktas upp nedan. 

1. Vi för diskussioner om att ingå i en samfällighet kring dammen som ligger bakom BRF Alnängarna och de egna 

hemmen. Hittills har HSB skött detta men nu skall driften lämnas över till en samfällighet. Driftkostnaden per år 

kommer enligt HSB vara låg men vi är oroade över vad det kan kosta när dammen skall renoveras, bottenduk 

bytas ut osv. Det bekymrar också hur ansvar kring dammen skall skötas. Vi tänker då på säkerhet och liknade. 

Styrelsen uppfattning är att vår förening har begränsad nytta av dammen. Vi vill dock samla in medlemmarnas 

uppfattning om detta och bifogar därför en kort fråga i slutet av brevet. Klipp av den delen och lämna till Tage 

Pedersen Pråmkajen 78 senast den 15 september men en markering för ja eller nej. 

2. Inglasning av balkonger är i princip inte längre att tänka på. Efter omfattande samtal med HSB, PEAB och 

arkitekter har vi kommit fram till att man snålat på balkonger och bjälklag. Enda lösningen är att sätta upp stag 

under balkongerna för att förstärka balkongerna. Detta innebär att de som har balkong måste komma överens med 

de som bor under om detta. Kostnaden blir också mycket högre. Detta är dock en lösning som är tänkbar framöver. 

Här är det också viktigt att ni som medlemmar lyfter frågan i så fall. 

3. Vi vill också uppmana alla att vara lite mer ordentliga med kompostering och hantering av sopor. Vik ihop 

kartonger, plocka upp skräp efter er. 

4. Det kommer att lämnas ett separat brev till er som bor på nedre botten angående skötsel av gräsmattor och häck. 

5. Ekonomin är sund, likviditeten växer, vi ska under hösten lägga om ett lån på ca 16 Mkr till lägre ränta än tidigare. 

6. Vi kommer att komma ut med information om höststädning och grillning i oktober. 

7. Det finns lediga parkeringsplatser, 

 

 

Med hopp om en skön höst 

          Styrelsen 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vi tycker det är en bra idé att ingå i en samfällighet av dammen! 

 

   JA!  NEJ! 

 

  Namn:……………………………………………………………….. 

 

Kommentar: 


