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Vår sköna park 
De nya bänkarna blev ju riktigt fina och när jag skriver detta borde alla vara på plats. 

Virket blev ju lite försenat i Suez kanalen  men det var ju tur att dom inte låg på båten 

som ligger i kvarstad. 

Virket är underhållsfritt och kommer att åldras lite över tid och få en vacker patina. 

Vi ber Er att ta  med Era ”rester efter utflykten” till i miljöhusen. Då slipper vi se överfulla papperskorgar.  

Semester 

Under juli månad tar styrelsen som vanligt semester. Expeditionen är stängd och vårt telefonnummer ovan  

har ingen bevakning och mejl kanske läses lite sporadiskt. Uppstår fel så är det felanmälan på HSB som 

gäller. För kontakt i akuta fall se telefonnummer på anslagstavlan i porten. 

Arbeten i sommar 

Målningsarbetena har nu börjat ta fart och kommer att pågå både ute och inne under sommaren. 

Home Solutions kommer att göra förberedande installationer i våra trapphus inför den, senare i höst, kom-

mande installationen av nya brand– fukt och komfort detektorer. 

Tvättstugan 

Vårt nya digitala bokningssystem kommer att starts upp stegvis efter sommaren. Vi arbetar nu med pro-

grammering och att skriva en enkel användarinstruktion för bokningstavlorna, PC och mobilapp. 

Vi återkommer med mer information inför starten. 

Baksidan av huset 

är ju mest praktisk att använda när man kommer med bil. Tänk bara på att hålla gånghastighet. Det är ty-

värr alltför många som kör för fort, tyvärr även vi boende och det är flera som efterlyst farthinder. 

Vi får ta ställning till det. 

Nu önskar styrelsen Er alla en trevlig Midsommar och en skön sommar och semester! 

 

_______________________________________________________________________________________________________  

Råttgift 

På baksidan av miljöhusen finns det en labyrintfälla av sten och i dessa är ett speciellt råttgift inlagd. Trots 

att bara råttorna lockas av doften och kan ta sig in i de smala gångarna så måste vi sätta upp varningarna. 
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