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UTEPLATS 

I enlighet med motionen på stämman har nu utemöbler inköpts och monterats. 
Möbelgruppen finns mellan Bv 6 och 8. 

DATUM 
Styrelsen sammanträder nästa gång den 23 augusti. Informationsmöte för 
Bladets medlemmar har utsatts till 11 oktober. Datum för höststädning är inte 
beslutat. 

LÅN OCH RÄNTOR 
Då den rörliga räntan och 5-årsräntan nu är av samma storleksordning och 3-
årsräntan lägre, har styrelsen beslutat att binda lån om 14,3 Mkr på 3 år och 
13 Mkr på 5 år hos SBAB. Räntesatserna är 3,56 resp. 3,85 %. På grund av 
bankens sölande hann tyvärr 5-årsräntan gå upp ett 10-tal punkter från vår 
information till banken tills dess att lånen var formellt överflyttade (tidigare i 
Nordea).  

TRÄD 
Träden kring våra hus blir allt större och många medlemmar tycker att en del 
grenar kommer för nära fönster och väggar. Styrelsen har därför funderat på 
att ta ner ytterligare några träd, men är väl medveten om att detta är en 
känslig fråga och att andra medlemmar vill ha alla träd kvar. Vid 
rundvandring den 14 juni kollades framförallt 7 träd: 2 kastanjer vid den lilla 
gångvägen söder om Bv 16, 2 lindar, en öster om och en norr om Bv 10, 
körsbärsträdet norr om Bv 8 (nära trottoaren), en kastanj nära östra gaveln 
av Bv 6 och en lönn på västra sidan. Träden kommer att märkas ut med band 
och alla medlemmar ges tillfälle att ha synpunkter innan någon fällning kan bli 
aktuell. 

TRÄDGÅRDSGRUPP/UTEMILJÖKOMMITTÉ 
Intresset för att nybilda en sådan grupp visade sig vara mycket måttligt. Vi 
försöker i stället med att bilda små grupper av intresserad när punktvisa in-
satser behövs. Kontaktperson för trädgården är Karin Falk. 

NY MEDLEM 
Siv Fjell har förvärvat lägenhet 55 från Maj Åkesson och redan flyttat in. 



 

 

BELYSNING 
Inga klagomål har framförts rörande den nya belysningen i Bv 10. Det innebär 
att vi efter sommaren fortsätter med installationer i 6:an och 8:an samt 
utomhus.  

TVÄTTSTUGORNA 
är ett ständigt problem och framförallt den i Bv 12. Torktumlaren är bytt mot 
en ny, men den har problem på grund av igensättning i filter. Styrelsen har 
nu beslutat – efter rekommendation från experter – att betydligt utvidga 
filtrets area i det uppåtgående röret. Det är ett relativt kostsamt ingrepp, men 
om försöket slår väl ut blir troligen följden att vi gör detsamma i de övriga 
tvättstugorna. Jag vill också erinra om kravet på rengöring av dammfilter 
(nedtill på torktumlare) mm efter tvätt. För ett par veckor sedan hade en 
tvättande lämnat åtskilligt med ludd och smuts efter sig i Bv 6. Skärpning! 

BRANDSKYDDSARBETE 
pågår genom Hans Bandelins försorg. Nya brandvarnare (med fungerande 
sammankoppling) kommer att installeras i och vid tvättstugorna. 

TACK 
Sune Holgersson och Åke Bergstrand för städningen av verktygsboden vid 
koloniträdgården. Nu återstår att tvätta grindarna vid Bv 6, 10 och 12 samt 
att måla dem alla. Tvättmedel, färg och penslar finns hos undertecknad. Alla 
med aktivitetsbehov är välkomna!  

MED FÖRHOPPNING OM en SKÖN OCH SOLIG SOMMAR! 
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En glad styrelse (med viss 
återväxt) under rundvandring 
i trädgården den 14:e 


