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Trädgård under utredning, slimmat upplägg och minimal skötsel 

Vi har tidigare haft ett avtal om trädgårdsskötsel där entreprenören inte har levt upp till föreningens förväntningar. Så 

styrelsen har nu för avsikt att i lugn och ro ta in anbud för fortsatt skötsel. Därför har ett kortsiktigt avtal tecknats för att 

rätta till det mest akuta och samtidigt få en uppfattning om vad som är en rimlig nivå. 

Vi har ganska olika förväntningar som individer vilket gör det svårt att få en balans som alla kan acceptera. Det finns 

många som är intresserade av trädgårdsarbete men långt ifrån alla. 

 

Nytt avtal med parkeringsbolaget ger ökade intäkter 

Nytt avtal med Parking Partner innebär att automaterna försvinner och att föreningen kommer att få en betydligt större del 

av parkeringsintäkterna jämfört med tidigare. Betalning på gästparkeringarna kan då göras med appar eller sms. Det nya 

avtalet innebär också att Parking Partner får ett större incitament att utfärda kontrollavgifter. Vi kan säkert också hjälpa till 

när vi ser att någon som uppenbart inte har betalat parkeringsavgift i synnerhet nu när vi har färre platser på 

gästparkeringarna vid garagerenoveringarna.  

 

Öppet hus 9 okt kl 19-21 i föreningslokalen på Turbingränd 4 
Och en favorit i repris, vårt gemensamma ” Öppet Hus” där styrelsen med flera informerar och tar emot synpunkter men 

också ett tillfälle att umgås i lättare former. 

 

Städdag 19 okt 
Så kommer hösten till oss, allt är klart för de kortare dagarna och vi vill förstås göra en finputsning innan vi kryper in och 

gör våra höstgrytor och tänder några ljus till middagen. I år vill vi trycka lite extra på ordningen i gemensamma utrymmen 

där det kan finnas lite vadsomhelst som glömts bort under de lata dagarna. Container kommer att finnas på plats som 

vanligt. 

 

Garagerenovering Turbingränd övre 

Garagerenoveringen går nu igång på allvar och ni kan redan se att det sätts upp tillfälliga parkeringar på gästplatserna och 

på gräsmattorna i området. Arbetet beräknas vara klart under försommaren 2020 och då återgår vi till det normala med ett 

garage uppdaterat från 1980 till 2020. Vill här nämna att det uppskattas om vi kan hålla kontroll på obehörig parkering då 

det kommer att bli extra tydligt att kapaciteten för parkering är begränsad och inte förbehållen vissa. Ring gärna Parking 

Partner så att de kan kolla om biljett är löst. 

Bredband/TV 

Vi har träffat flera leverantörer, såväl befintliga men också potentiella för att se om vi skulle kunna få till ett gruppavtal för 

alla till ett pris som kan vara svårt att förhandla fram för varje enskild. Vår rekommendation är därför att inte teckna avtal 

med lång bindningstid, så att du ska ha möjligheten att få en kostnadseffektiv lösning för dina digitala/analoga tjänster. Vi 

återkommer om det! 

Energiutredning - Avstängning av tilluft i trapphus 

I den energiutredning som nyligen gjorts av vår energikonsult (HSB Värmland) har vi fått ett antal förslag på åtgärder där 

vi sparar pengar, förbättrar inomhusklimatet och föreningens energiprestanda. Den åtgärd som de rekommenderar att vi 

börjar med är att stänga av trapphusaggregaten i de trapphus där sådana finnes eftersom de (enligt HSB Värmland) inte 

fyller någon funktion. Därför kommer aggregaten att stängas av i vinter för utvärdering. Övriga föreslagna åtgärder i 

utredningen informeras mer om senare. 

 

Brandkåren besöker oss 
Vi har fått en trevlig inbjudan till information från Brandkåren Attunda som kommer på besök till Turbingränd. Söndagen 

den 22 sep kl 13-15 står brandbilarna på vändplanen vid Turbingränd 1. Där kommer brandmännen informera om 

brandsäkerhet i hemmet och det ges tillfälle att testa hur en brandsläckare fungerar och hur man gör hjärt- och 

lungräddning. Alla får självklart provsitta i brandbilen också hälsar Tobias Källström, Järfälla Brandstation. 

 

En härlig höst önskar styrelsen! 


