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Våren  

trodde vi hade kommit men tji fick vi! Å andra sidan så har vi ju inte passerat påsk så 

lite vinter igen var ju att vänta. 

Men nu skall vi se vad vi har framför oss när våren har kommit. 

 

Målning  
Vi kommer att måla hissdörrarna på bottenplanet. Dessutom kommer de skador som 

finns runt hissdörrarna att åtgärdas. 

Senare i år kommer vi att måla garagen och miljöhusen samt göra vissa bättringar på 

huset där så krävs. 

Mer detaljerad information kommer när arbetena närmar sig. 

 

Fjärrvärme 

Vattenfall skall modernisera sitt nät och det innebär att vi får ny anslutning till fjärr-

värmenätet. Arbetena börjar utmed Lakens hus och är i dagsläget beräknade att börja 

den 17 maj. Litet senare gräver man för att lägga ner de nya rören till oss. 

Man gräver då från Laken mitt för vår port 15, över bollplanen och i vår gräsmatta 

och går sedan i kanten på vår gata bort till port 11 där man går in mot huset för att 

ansluta till vår undercentral. 

Därefter skall man återställa all mark och då passar vi på att åtgärda ett par potthål 

som vi i har i gatan framför huset. 

Vi återkommer när vi vet mer om detta arbete. 

 

Kontakt med styrelsen 

Tyvärr så har ju pandemin satt stopp för de så välgörande möten som skedde på vår 

expedition. Nu har vi bara post i brevlådan, mejl och telefon, se överst på sidan, att 

tillgå. Vi vill dock påpeka det som, sedan många år, står under rubriken Klagomål i 

lägenhetspärmen: Anonyma skrivelser behandlas inte av styrelsen. 

Observera att detta fortfarande gäller och vi kan inte bryta mot denna regel. 

 

GLAD PÅSK 

Styrelsen 
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