
   

Rivningsbuller från Lövholmen 

Föreningen har fått information från 
byggföretaget Skanska som förklarar 
vad som orsakat den höga ljudnivån 
från Lövholmen den senaste tiden.  

Skanska skriver att man har börjat med 
marksanering och rivning av en fastighet 
i närheten av färgfabriken. Brevet kan 
läsas i sin helhet på Bränneriets hem-
sida. 

 /Styrelsen 

 

 Varning! 

Se upp för småfolk som försöker smita 
med in i garaget, när ni kör in med era 
bilar!  

Några boende i föreningen har rappor-
terat att det flera gånger har hänt att 
småpojkar, 10-12 år gamla, försöker 
smita med in i garaget när de boende 
ska köra in sina bilar där.  

Det har även hänt att någon pojke stop-
pat in handen just när porten håller på 
att stängas.  

Föräldrar, tala gärna med era barn om 
olämpligheten i att springa ner i garaget 
med risk för att bli påkörd och även om 
faran att klämma fingrarna i garage-
porten. 

 /Redaktionen 

Julkonsert! 

Reimers Swing Band har sin årliga 
julkonsert: 

lördagen den 14 december klockan 

14-15 i Åttingen 

Det blir gladjazz uppblandat med  
några välkända julmelodier. 

Alla är välkomna att lyssna. 
Fri entré. 
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Cykelrensning – snart på gång 

Styrelsen har tagit ett beslut om att ren-
sa ut oanvända cyklar för att bereda 
mer plats för dem som an- 
vänds. För arbetet med  
cykelrensningen har vi  
anlitat Cykelåtervin- 
ning AB, då vi saknar  
lämpliga förvarings- 
lokaler för insamlade  
cyklar. 

Rensningen kommer att beröra cyklar 
placerade i cykelrum, barnvagnsrum, 
utvändiga cykelställ samt i både in- och 
utvändiga allmänna ytor.  

Den första vardagen i januari 2020 
kommer Cykelåtervinning AB att dela ut 
ett informationsbrev till alla hushåll i 
föreningen om cykelrensningen och 
även dela ut några märkningstaggar att 
fästa på cyklarna. 

Själva bortrensningen av cyklarna kom-
mer sedan att ske en månad senare – 

måndagen den 3 februari 2020. 

För den som möjligen av misstag får sin 
cykel bortforslad (på grund av resa till 
exempel), så har man sex månader på 
sig (räknat från den 3 februari) att hämta 
ut den på Cykelåtervinnings lager på 
Maria Prästgårdsgata 14. Därefter 
återvinns cykeln så miljömässigt riktigt 
som möjligt. 

Eventuellt kommer återanvändningen 
att generera en liten vinst om fler cyklar 
än beräknade (cirka en cykel på var 
sjunde lägenhet) samlas in. Denna 
eventuella vinst (50 kronor per cykel) 
skänks till Stadsmissionen genom 
Cykelåtervinning AB. 

/Styrelsen 

 

 

 

 

Nya lampor vid garageportarna 

Om ni tar en titt ovanför garageportarna 
kan ni se att nya fräscha lampor har 
satts upp istället för de gamla utslitna. 

Regnruggig städdag 

Städdagen började inte särskilt lovande. 
Det regnade och himlen var alltigenom 
dystert grå. Skulle någon alls vilja gå ut i 
sådant väder för att städa och rensa? 

Jovisst, nog dök de flesta av de gamla 
vanliga trogna kämparna upp väl rusta-
de i regnkläder och stövlar. Även denna 
städdag blev det därför rensat längs 
kajstranden, lökar satta och altanmöbler 
undanplockade. 

Däremot deltog inte lika många barn 
som förra året, men det kanske man 
kan förstå; att kratta tunga blöta löv kan 
inte vara särskilt kul. 

Kul var det däremot att efter jobbet sam-
las runt korvgrillen och prata en stund 
med grannarna. Företaget Oui, bredvid 
Coop, bjöd dessutom på kaffe och kaka. 

Och allt eftersom dagen gick blev fak-
tiskt vädret bättre också. 

 


