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Lördagen den 3:e oktober är det höstens städdag. Ett bra tillfälle att träffa och kanske lära
känna  grannarna  och  samtidigt  hjälpas  åt  att  fräscha  till  i  området.  Förhoppningsvis  kan
många ställa upp på det. Föreningen bjuder på korv och fika. Dessutom kommer vi igen att
ordna lotteri med fina priser. Häng med! 

Under  sommaren har  det  varit  något  stökigt  i  grovsoprummet  med anledning  av  brist  på
personal hos sophämtningsföretaget. Styrelsen följer upp detta och ser till att få rabatter från
sophämtningsföretaget för besväret. 

Svensk  Brandskyddsplanering  AB har  under  sommaren  utfört  arbete  efter
brandskyddsanmärkningar vi tidigare fick. Arbetet utfördes till ett rabatterat pris pga Covid-19. 

Våra lekplatser som renoverades för ett år sen fick en del anmärkningar på besiktningen så
entreprenören får en bakläxa och kommer att renovera det som blev skadat eller undermåligt. 

Notera att avierna för kommande period är på väg, dock kom inte elförbrukningen för period
augusti  med  på  medlemmarnas  avier.  Perioderna  juni  och  juli  är  med  på  Q4s  avier.
Anledningen till detta är att HSB inte har fått in filen från leverantören. HSB har efterfrågat den
men inte fått in den, alltså kommer förbrukningen för augusti komma med vid nästa avisering
dvs för Q1 2021. 

Senaste åren har vi arbetat med trygghet och säkerhet kring skolan där vi tog bort bodarna
som  bidrog  till  störande  ungdomshäng,  och  även  till  brottsliga  aktiviteter  mest  i  form  av
misstänkt  knarkförsäljning  samt även ett  fall  av  skottlossning.  Nu vill  vi  fortsätta  satsa  på
trygghet och säkerhet.  Det är styrelsens avsikt  att så snart  det är möjligt installera lämplig
videoövervakning  av  området  kring  skolan  på  Kastrupgatan  15.  Därefter  förbereder  vi  en
proposition  till  årsstämman  där  alla  medlemmar  ska  få  lov  att  tycka  till  om  vi  ska  ha
videoövervakning på alla  våra gårdar  som de facto är  privat  mark, men som uppfattas av
allmänheten som allmänna områden. På så sätt kan vi både stävja misskötsel och kriminalitet
inom vår förening. Vad tycker du om det? Hör gärna av dig till styrelsen. 

Vårt avtal med Telenor gällande bredband har sagts upp med anledning av vårt missnöje med
ojämn hastighet samt ibland även utan någon uppkoppling överhuvudtaget. Vi har tecknat nytt
avtal med Bahnhof som innebär högre hastighet och stabilare uppkoppling till ännu lägre pris.
Det  nya avtalet  gäller  från våren så mer info kommer. Tänk på att  en leverantörsbaserad
adress (t.ex  @bredband.net)  kan komma att  förloras ifall  man inte  har ett  eget  avtal  med
Telenor. Mer info om det kommer senare så håll utkik.

Styrelsen tittar aktivt på olovliga andrahandsuthyrningar. Är du osäker kan du höra av dig om
den korrekta processen. 

Ser du något som det är fel på är du välkommen att göra en felanmälan till Servicecentret (inte
till Styrelsen). Vänta inte på "någon annan". Hellre en gång för mycket än för lite. 

Vi ses den 3 oktober! 

Med önskan om en skön höst,
Styrelsen
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