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Infoblad 
 
 

Hej kära vänner, Styrelsen vill dela med sig av lite info så här när 
snörusket är på intåg. 
 
 

• HSB har skickat ut sina kostnadsförslag för åtgärder efter filterbytet, 
observera att det endast är ett kostnadsförslag och inte ett tvång. Man 
är helt fri att välja vilken leverantör man vill. 
Det är dock lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att fläkten är i 
funktion(så att inomhus klimatet är okej i lägenheterna). 
 

 

• LH måleri som sköter bytet av trall på våra 2or, slipning/oljning av deras 
trappor samt målning av våra torg kommer att färdigställa allt trallbyte i 
år men oljning/målning skjuts upp till våren när vädret tillåter igen. 
 

 

• Upphandlingen av vår takrenovering är färdig, den lyckliga vinnaren 
blev Plåtentusiasterna i Haninge. Arbetet påbörjas snarast men kommer 
slutföras nästa år eftersom vädret inte tillåter takarbete så mycket 
längre. 
 

 

• Vi vill påminna om att årsstämman är bokad till den 22/1-15 i 
Åbyskolans matsal, klockan 19.00. 
 

 

• Trädfällningen är planerad att börja i november/december, den kommer 
ske i etapper. Vi kommer ta en till två trädområden per år för att hålla 
koll på kostnader men ändå få ett bra resultat. 
Om någon boende är intresserad av björkved till t.ex. landställen eller 
dylikt så kontakta styrelsen. 
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• SRV har informerat Styrelsen om deras planer på en ny 
biogasanläggning. I samband med det så kommer alla hushåll att bli 
tvungna att källsortera sitt matavfall, om vi sköter detta så slipper vi en 
höjning av vår sophämtningstaxa. 
Vi kommer av denna anledning att göra om våra soprum, luckorna 
kommer att låsas och varje soprum kommer att inredas som en mindre 
returstation med möjlighet att slänga t.ex. metall, papper, plast och 
matavfall. 
Mer info om detta kommer när vi närmar oss starten av källsorteringen. 
 

 

• Arbetet med att flytta kabeln som gick under vår mark är slutfört, allt 
gick som planerat.  
 

 

• Pubkvällen är på väg tillbaka! Första pubkvällen går av stapeln den 
15/11-14. Kom förbi och umgås med era grannar till gott att dricka och 
bra musik. 
Mer info om pubkvällen finner ni på medföljande blad. 

 

 

• Och så vill vi påminna alla om att nu när det skall tändas ljus i 
höstmörkret. 
Tänk på att släcka alla brinnande ljus när ni lämnar lägenheten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Var rädda om er i vinterrusket så ses vi på pubkvällen! 
 
Mvh, Styrelsen. 


