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Nu när hösten är på intåg hoppas vi att alla haft en skön sommar. Viss 

korrespondens har förts med styrelsen gällande gemensamma ärenden där vi i 

detta infobrev vill sammanfatta delar av den dialog som hållits sedan det senaste 

infobrevet publicerades. Vi vill också lämna information om vad som är på gång 

under den närmaste tiden. 

• Ungdomsgäng 
Tyvärr kan vi konstatera att iakttagelser av ungdomsgäng som misstänks 

bruka och sälja narkotika förekommer i vårt område. Bland annat har det 

kunnat iakttas vid den bortre parkeringen vid ändhållplatsen för bussen. 

Företaget som har hand om vår kameraövervakning har fått i uppdrag att i 

möjligaste mån bevaka området lite extra via kamerorna och i övrigt kan 

vi som boende både kontakta bevakningstjänst och polisen (112) om vi 

ser något otillbörligt. Vi tittar även på möjligheten att införa 

väktarronderingar. 

 

• Sopsortering och soptunnor 
Trots tidigare påminnelser om vikten av att vi sköter vår sopsortering på 

ett bra sätt finns det fortfarande tillfällen där man slänger sopor i överfulla 

soptunnor. Om det är fullt i behållarna för papper/kartonger ska man inte 

fortsätta lägga mer material på hög eller vid sidan av soptunnan. De som 

tömmer soporna måste kunna dra ut soptunnan utan att något trillar ur 

den. Detta gäller all form av sopor. Föreningen får en extra kostnad för 

tömning och denna skickas vidare till den ansvariga boende. 

Beträffande komposten så töms och rengörs kärlen var 4:e månad men vi 

kan konstatera att det nu i sommar funnits brister i denna rutin, vilket 

styrelsen gått vidare med. Vi beklagar detta! 

 

 

• Tvättstugorna 
Våra tvättstugor är nu renoverade och i samband med det kommer också 

redskapen för rengöring ses över och bytas ut där det behövs. 
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• Laddning av el- och hybridbilar 
I samband med att laddplatser för el- och hybridbilar nu etablerats vill vi 

passa på att påminna om att det är förbjudet att ladda bilar vid vanliga 

parkeringsplatser med elstolpar för motorvärmare. Om så sker kommer 

platsen att sägas upp omedelbart. 

 

• Fasadrenovering 
Inom kort kommer den tidigare påannonserade fasadrenoveringen starta 

och man kommer börja i etapp 1. Företaget Sehed/Tresson som har fått i 

uppdrag att renovera våra fasader kommer sköta kontakten med de boende 

och därmed varsla om vad som eventuellt behöver göras innan de kan 

starta. 

 

• Extrastämma – fönsterbyte 
Då vi ämnar byta fönster och balkongdörrar i våra lägenheter och vill 

starta detta efter årsskiftet behöver en extrastämma överlåta 

underhållsansvaret för fönster och fönsterdörrar över en begränsad tid till 

föreningen. Kallelse om sådan läggs nu i respektive brevlåda och till den 

bifogas även en kortare beskrivning av vad projektet innebär.  

- Den 22 september kl.18.00 – 21.00 bjuds alla in till Vårgård för att få 

en möjlighet att träffa entreprenören, se den föreslagna fönstertypen, få 

information och möjligheten att ställa frågor. Vår ambition är att detta 

tillfälle ska kunna filmas och sedan läggas upp på föreningens 

hemsida. 

- Den 24 september kl.19.00 kommer extrastämma hållas i eller utanför 

Vårgård (beroende på väder och antal närvarande) för att fatta beslut 

enligt den proposition som bifogas kallelsen. 

 

Nästa infobrev utkommer: 2020-09-27 
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