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(Här kommer Pedalens nyhetsblad nr 13. Målet är att nyhetsbladet skall utkomma 3-4 gånger per år.) 

Innergården 

Vecka 32 startar arbetet med att förändra innergården. En ny klätterställning, en plan yta 

för bord/grillar är några av förändringarna. Med tanke på säkerhet så är det extra viktigt 

att ha bra koll på barnen. Maskiner, grävare mm. kommer att arbeta på gården och 

transporter in och ut från gården kommer att ske. En tänkt förslag på hur innergården 

kommer att bli sitter uppsatt på styrelserummets utsida. 

Ny kod 

Den 1:a september byter vi koder till garaget och entréerna. De nya koderna kommer på 

ett separat papper i brevlådan några veckor innan den 1:a september.  

Förändring av Vattholmavägen 

Arbetet som har startarts på Vattholmavägen kommer att fortgå fram till 

oktober/november månad.  

Arbete genomförs för att bredda den östra sidan så att det blir en bredare gång- och 

cykelväg. Det betyder att vägen kommer att smalnas av med ca en meter (Enl. 

kommunen). 

Månadens pekpinne!  

Höga avgifter för tömning av ”felsorterat” skräp 

i soputrymmena samt brand i ett av sopkärlen 

Föreningen, d.v.s. du och jag, får betala stora 

kostnader för att personer kastar fel saker i 

soputrymmena. När fel saker lämnas i soputrymmet 

(som t.ex. sakerna på bilden) kostar det föreningen 

1000-tals kronor i miljöavgift, transportavgift, 

timavgift mm. Kostnader som i slutändan läggs på 

månadsavgiften. Hjälp till att hålla föreningens (din 

avgift) så låg som det bara är möjligt genom att 

själv lämna dessa saker till kommunens 

återvinningsstationer. Som privatperson är det till och med gratis!  

Dessutom uppstod en brand i ett av soputrymmena i juni. Tack vare en person i 

föreningen lyckades branden hävas. Branden startade i ett av sopkärlen. 
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Förenklad adress till hemsidan 

Du kan numera nå föreningens hemsida via adressen www.pedalen.nu. 

Träffa styrelsen 

Första måndagen i varje månad finns möjligheten att träffa representanter från styrelsen. 

Mellan klockan 19:00--20:00 finns det möjlighet att komma förbi styrelserummet 

(ingång från innergården, Portalg. 73) och ställa frågor, ge synpunkter eller bara prata 

en stund med representanterna från styrelsen.  

Nästa möjlighet blir alltså måndagen den 6:e augusti. Välkommen! 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen 

http://www.pedalen.nu/

