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Husmöten i höst 
Måndag den 29 okt kl 14.00 och 18.30  
Tisdag den 30 okt kl 14.00 
Dagordning kommer att sättas upp på våra an-
slagstavlor i entréerna. 
Välkomna! 
 
Nytt städbolag 

Ett 14 månaders städavtal, fr o m 1 
nov, har tecknats med Möllers Städ. 
De kommer att städa våra gemen-
samma utrymmen och kommer även 
att tillhandahålla privat städning, 

vilket redan nu kan bokas direkt hos Möllers 
Städ via telefonnummer: 29 50 14 eller e-post: 
magnus@mollersstad.se . Telefonnumret finns 
även på anslagstavlan i entrén. Där finns även 
information om vilken dag ert trapphus städas.  
 
Garaget renovering 
Vi har haft problem med läckande rörelsefogar 
(dilatationsfogar) i garagets tak. Vid häftiga 
regn fick vi problem med stora vattenansam-
lingar i garaget. Nu har rörelsefogarna tätats av 
firman Mark och Miljö. Kostnaden har finansie-
rats av garagesamfälligheten.  
 
Värmepumpar i 17-vån husen 
Värmepumparna och fläktarna  i 17-vån husen 
har bytts ut. Utbytet har varit nödvändigt p g a   
att de nuvarande värmepumparna står still med 
en ökad energiförbrukning som följd. Vi kom-
mer även att få en mer effektiv anläggning och 
bättre komfort med denna modernisering. 
 
Utemiljön 
Lönnarna på våra kullar som gränsar mot Nota-
rien har beskurits och glesats ut. Sommar-
blommorna kommer att bytas ut i månadsskif-
tet. Norrgaveln vid Albinsrogatan 5 och gården 
vid Lagmansgatan 2 – 6 kommer att ses över. 
 
 
 
 

 
Nya Papperskorgar  
Som ni har sett så har vi bytt ut papperskorgar-
na till mera ändamålsenliga. Vi har haft pro-
blem med de gamla korgarna eftersom mycket 
skräp har hamnat utanför korgarna och fåglarna 
har kunnat komma åt skräpet genom den öppna 
delen av papperskorgen.  
Kasta inte mat, blöjor och hundbajspåsar i våra 
papperskorgar! 

 
Containern för grovsopor 
På tal om skräp så är containern för grovsopor  
tillgänglig följande tider: 
19 okt – 28 okt 
21 dec – 6 jan  
Containern placeras vid vändplatsen Anne-
bergsgatan, där de gröna containrarna står. I 
containern får elektronik inte slängas, ej heller 
byggmaterial från lägenhetsrenoveringar eller 
farligt avfall såsom färg och kemikalier.  
 
Grillfesten 

Nu är det ett tag sedan vi, ca 200 
personer, träffades på grillfesten. Vi 
åt gott, hade trevligt tillsammans och 
har säkert ett trevligt minne av 

festen. Vår allsång, som ackompanjerades av en 
glad speleman, blidkade vädergudarna så att 
regnet höll sig borta tills alla gått hem (men 
sedan öste regnet ner).  Bevismaterial (foton) 
kommer att visas i samband med vår förenings-
stämma till våren.  
 

Fritidsverksamhet 
Alla våra aktiviteter har startat. Är du intresse-
rad att delta – kontakta respektive kontaktper-
son. Information finns uppsatt på anslagstavlan 
i trapphusen. 
 

En skön höst önskar vi er alla 
Styrelsen 


