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Vid städdagen den 27/10 kommer det finnas 3 containrar: 
2 vid Grannskapshuset och 1 på Stenåldersgatan (samma platser som tidigare). 
Styrelsen har beställt trädklippning på de gemensamma ytorna. 
 
När det vanliga med löv, grenar mm är avklarat, tänk då speciellt på: 
   

- Sanden i sandlådorna ska grävas om 
- Ta bort  ogräs i området utanför sandlådorna. Gräv om eller luckra upp  även 

den sanden och kratta till den. 
- På en del ställen finns det en hel del mossa på asfalten. Ta en skyffel eller 

skrapa och ta bort så mycket som möjligt. 
- Om någon lekutrustning har fått gröna beläggningar kan den rengöras med 

diskmedlet Yes. 
 

- Ta gärna egna initiativ till uppsnyggning av vårt område.  
 

- Inga plastsäckar eller annan plast i containrarna. Bara trädgårdsavfall! 
- Är det fullt så är det fullt. Då gäller Ullstämma återvinningscentral. 

 
- Du som har ett lättstädat område ombeds hjälpa till med uppsnyggningen av 

våra tre lekplatser. 
 

Välkomna på kaffe/saft och bulle i Lottlyckan  kl. 10-11. 
 
Radonmätning 
 
Inom kort kommer vicevärden dela ut radondosor till ca 30 av våra lägenheter. Vid 
mätningarna i vintras (20 lägenheter) var det godkända värden i de flesta lägenheterna. På 
några ställen hade vi förhöjda radonvärden och där har åtgärder vidtagits.  Där görs nu nya 
mätningar för att se om åtgärderna gett önskat resultat.  
 



Digital TV 
 
Några i Ullstämma 2 har framfört att den analoga TV-bilden från Comhem inte är så bra. 
Föreningen undersöker nu vad det skulle kosta att gå över till digital TV, som då kommer 
betalas via månadsavgiften. Det blir då i stort sett samma kanaler som vi har nu men med 
mycket bättre bild. 
 

Låsen till sop- och återvinningsrummen 
 
Vi har några lås till sop- och återvinningsrum som emellanåt krånglar. Företaget Lås och 
nycklar kommer hjälpa oss med dem. Vi tar då ner de aktuella låscylindrarna till dem för 
renovering/utbyte. De poängterade att 5-56 inte får användas till låsen, som då kan kärva 
ihop. Det ska enbart vara låsolja till låscylindrarna.  
 

Yttre skötsel av vårt område 
 
För flera år sedan beslöt Ullstämma 2 - bland annat för att hålla nere boendekostnaden - att 
vi boende ska ta hand om skötseln av gräsmattor, buskplanteringar, lekplatser mm. I 
Lägenhetspärmen finns de aktuella skötselområdena redovisade. Observera att det här inte 
gäller enbart för våra två städdagar, utan hela året. Det bästa är om man kan komma överens 
om ett veckoschema där man fördelar ansvaret för skötseln. Flera områden sköts bra, medan 
några inte får den omvårdnad man skulle önska. 
Prata med dina grannar i skötselområdet och försök hitta ett sätt att sköta den yttre miljön 
som passar ert område. 
 

Hemsidan 
 
Vår hemsida på nätet håller på att ses över. Synpunkter kan skickas till vice ordförande via 
mail:  webmaster@ullstamma2.se. På sikt kommer den fysiska Lägenhetspärmen - på grund 
av svårigheter att hålla den uppdaterad - ersättas med Lägenhetspärmen på hemsidan. 
 
 

Efterlysning 
 
Ägaren efterlyses till den svarta cykel som står vid soprum nr 13 och som har stått där länge 
- till synes oanvänd. Känner någon av er till något om cykeln, så hör av er till vicevärden 
  
Styrelsen för Ullstämma 2 
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