
INFOBLADET 
 

 

DEN VACKRA HÖSTEN 

är här med solsken, bär, svampplockning, kräftor och mycket annat. Bl.a. grillning 

på tisdagarna vid trädgårdsrundeln med början kl. 17 (om vädret är lämpligt). 

 

STÄDUTRYMMEN 

I husen Bv 12 och 16 finns extra städskrubbar som inte används. De är inte större 

än ca 2 kvm, men kan hyras till en måttlig penning. Den som är intresserad kan 

höra av sig till undertecknad eller till Kerstin Storåkers, tel. 070-674 22 33. 

 

VATTENSKADORNA 

Vattenskadorna i Bv 16 är nu reparerade och de ekonomiska frågorna lösta. Det har 

varit en besvärlig tid för de drabbade och skadorna har inneburit höga kostnader för 

försäkringsbolaget, men också för föreningen, ca 168 tkr, i form av självrisk, 

åldersavdrag mm. Tänk vad en liten rörspricka, ca 1 cm lång och ½ mm bred kan 

åstadkomma! 

 

För att minska risken för sådan här olycker – eller i vart fall kunna upptäcka 

eventuella läckage på ett tidigt stadium – avser föreningsstyrelsen att inköpa och 

låta montera s.k. Dropp Stopp i de lägenheter som ligger längst ned vid respektive 

vattenledningsstam. Det är små apparater som noterar förhöjd fuktighet. Vi åter-

kommer till detta. 

 

SILLMIDDAG 

ordnades den 28 augusti varvid bl.a. hemodlad (av kolonisterna) potatis och hem-

odlade vindruvor (!) avnjöts tillsammans med sill och nubbevisor. Nedan ses några 

av de ca 30 deltagarna med huvudarrangören, Laijla Molén, till vänster.  

 

SEPTEMBER 2013 



 

LÅN 

Ett större lån om ca 16 Mkr har omsatts i dessa dagar. Det har placerats hos 

Swedbank och löper mot rörlig ränta, f.n. ca 2,4 %. Räntesatsen på det gamla lånet 

var 4,19 %. 

 

TIDER 

Styrelsen hade sitt första möte för hösten den 29 augusti, nästa blir den 19 

september. Infomöte är som tidigare angivits planlagt till 24 oktober och 

höststädning av vår mark två dagar senare den 26:e. 

 

PÅ GÅNG 

Projektet för förnyelse av fläktmaskinerierna går trögt. Rengöring av sopkärl och 

spolning av de smala avloppsstammarna har också blivit födröjt. Dåligt fungerande 

låscylindrar ska bytas ut och inventering av detta påbörjas. Offerter håller på att 

samlas in för renovering av trapphusen. Bortforsling av ca 15 ”överblivna” cyklar har 

nyligen utförts. 

 

ÖNSKAR HYRA PARKERING 

Om någon kan och vill hyra ut sin parkeringsplat på dagtid (ca kl 7-17) så är Erika 

Norlin på if intresserad (erika.norlin@if.se). 

 

För föreningsstyrelsen: Göran lif 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


