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DATUM 

Höstens informationsmöte för Bladets medlemmar har som tidigare nämnts utsatts till den 

11 oktober. Tid kl. 19 i samlingssalen. Höststädning av vår mark skall ske lördagen den 

27 oktober kl. 9.30. Observera tiden. Välkomna! 

TVÄTTSTUGORNA 

Ett återkommande problem i tvättstugorna är att filtren till torktumlarna sätts igen på 

grund av allt ludd. Vi har därför kommit överens med Storholmen Teknik AB, som ska 

ombesörja skötseln av våra hus, att filtren rengörs med jämna mellanrum. Denna åtgärd 

har emellertid visat sig otillräcklig. För att våra torktumlare ska fungera på bästa sätt 

kommer vi därför, efter råd från tillverkaren, att byta ut de nuvarande filtren mot filter med 

betydligt större yta. I ett första steg kommer filtren bakom torktumlarna i hus 12 att bytas 

ut. Därefter kommer vi att invänta resultatet av filterbytet innan vi går vidare med övriga 

tvättstugor. 

 

I en av våra tvättstugor har vi haft stora problem med mangeln, sannolikt beroende på 

handhavarfel. Det är av vikt, inte minst av säkerhetsskäl, att alla som manglar har läst 

bruksanvisningen. Under hösten kommer trasiga eller nedsmutsade mangeldukar att 

bytas ut. 

 

PARKERING 

Vi hade för något år sedan platserna 23, 24, 25, 26 och 27 på Axet som gästparkering. 

Så är det inte längre. Alla dessa 5 platser är nu uthyrda, så den gästparkering som finns 

är de 4 med parkeringsautomater, samt på helger och kvällar platserna på If:s mark. 

NYA MEDLEMMAR 

Harald Gyllensvärd (50%) och Mirja Nilsson (50%) har förvärvat lägenhet 142, Bv 6 2 tr. 

De flyttar in i dessa dagar. 

BELYSNING 

Arbetet med ny LED-belysning fortsätter. Bv 6 och 8 är nu avklarade och fortsättning 

följer i Bv 12 och 16 samt beträffande utomhusbelysningar. Däremot kommer belys-

ningarna i Bv 14 att undantas (samlingssalen och angränsande lokaler) - åtminstone tills 

vidare. Vissa justeringar kommer att utföras innan allt blir ljust och glatt.  

STORHOLMEN 

Vår fastighetsskötare Fredrik Jorring har tyvärr fått andra arbetsuppgifter inom  Storhol-

men Teknik AB och hans ersättare har inte alls fungerat nu i sommar. Undertecknad och 

Hans Bandelin hade en överläggning med representanter för företaget den 29 augusti 

varvid ”bot och bättring” utlovades. Detta kommer givetvis att föjas upp med stor nog-

grannhet.  



 

TRÄDGÅRDEN 

har väl aldrig varit vackrare eller vad sägs om nedanstående bilder från koloniområdet! 

 
 

GÄSTRUMMEN 

Kommer att förses med bättre sängar och även i övrigt att fräschas upp. 

GROVSOPRUMMET 
I grovsoprummet på Barks väg 8 kan du lämna elskrot, lysrör och glödlampor. Det finns 
en separat vagn där du kan lägga hopvikta kartonger. Här kan du också lämna det som 
inte skall läggas bland hushållssoporna eller i returbehållarna vid t.ex. ICA. Dock inte 
större saker än att de ryms i någon av de gröna vagnarna. 

TIPS. Försök att lämna användbara saker, t.ex. böcker, kläder, husgeråd till Röda korset 
(vid Bergshamra torg), Myrorna, Emmaus m.fl. organisationer. Vinsten med detta är att 
grejorna återanvänds och vår bostadsrättsförenings utgifter för tömning av grovsop-
rummet minskar.  

TRÄNGSEL I CYKELRUMMEN 
Cykelrummen i alla fem husen är mer eller mindre överfulla. Det är på många ställen 
svårt att få ut cykeln då man vill använda den. Många cyklar används aldrig och skulle 
inte behöva ta upp plats i cykelrummen.  Om du vill ha hjälp med att forsla bort din cykel, 
är vi i styrelsen tacksamma om du senast 30 september lägger en lapp med namn och 
adress i Bladets postlåda i källarplanet på Barks väg 12. 

 

 

Föreningsstyrelsen  

genom Göran Lif 

 


