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Hej i stugorna nu börjar semestrarna lida mot sitt 
slut, så här kommer lite matnyttig information 

från oss i styrelsen 
 

 

 Det har kommit till styrelsens vetskap att det har förekommit 
sabotage i lekplatsen. Folk som cyklar, kör hoverboards, gjort hål i 
mattan m.m. Vi vill be er att prata med era barn samt att ni vuxna  
säger ifrån om ni ser sabotage pågår på lekplatsen, om detta 
fortsätter kan vi vara tvungna att stänga lekplatsen för en tid. 
 

 Vi i styrelsen har pratat om att starta ”Nattvandring” i området. Om 
det finns intresse så kontakta styrelsen via mail eller lämna en lapp i 
brevlådan. 
 
 

 Det kommer att ske trädfällning och återplantering av växtlighet i 
dungen mellan torg 4,5 och 6. 
 

 Arbetet med passage och trygghetskameror fortgår. 
 

 Inom en snar framtid så kommer renoveringen av bastun/vår gård 
stå klar. Preliminärt så kan man hyra vår gård från mitten av 
september. Preliminärt kommer bastun att stå klar i slutet av 
september. Bokning kommer att kunna ske när nya 
passagesystemet är klart. 
 

Vänd 
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 Här kommer ett förtydligande av vad som ingår i takarbetarnas 
städning. 
 
 Våra rutiner gällande byggstädning så utförs detta i slutet av varje arbetsdag med en 
så kallad grovstädning där vi tar bort skräp och sopor.                                                                                                          
Cigarettfimpar läggs i en återförslutningsbar behållare.  
När byggnadsställningen tagits ned så utförs det en noggrannare slutstädning inom 1               
vecka efter det. Det innebär att vi tar bort skräp och sopar undan sådant som ligger 
på marken runtom arbetsplatsen och som orsakats av takrenoveringsjobbet.                                        
”Pyttesmå” byggrester kan dock oundvikligen bli kvar trots allt… 
Anser någon boende att vi slarvat med slutstädningen så kan vederbörande ringa vår 
arbetsledare på plats Ingemar Brage 070-471 08 57 alt. vårt kontor 08-500 100 20 så 
löser vi det. 
 

 Det förekommer at det står ”felparkerade” bilar på boendes 
parkeringar. Om ni har en felparkerad bil på er p-plats så kontakta 
Qpark direkt på nummer 0771969001. 

 

Vänd 
 

Med vänliga hälsningar styrelsen 

 

 
 
 


