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Admir och Amela är i full gång med att plantera växter på vår gård och 
framför våra entréer. Du har säkert noterat att vår gräsmatta på gården 
mår bra. Det negativa är att maskrosorna har kommit tillbaka och de är 
många. Admir har köpt redskap för att ta bort dessa, men det tar tid och är 
tungt så han efterlyser hjälp. Du som har tid och lust kontakta Admir 
Duric, 073-5137585. 
 
Sänkning av bostadsrättsavgiften från 1 juli 2016 
Tack vare de låga räntorna, hjälpsamma och engagerade medlemmar och att styrelsen 

fortlöpande jobbar för att minska kostnaderna har styrelsen kunnat ta det glädjande 

beslutet att sänka bostadsrättsavgiften från 1 juli 2016 med hela 10%.  

 

Garaget är nu klart! 
Nu är målningen av garaget klar, LED-belysningen är på plats och garaget har 

våtstädats. Stort tack till alla som ställt upp och hjälp till. Därmed har vi hållit 

kostnaderna nere. 

 

Nya cykelställ på plats 
Du som har cykel har säkert noterat att vi 

nu har nya fina cykelställ i cykelrummet i 

garaget och att cykelrummet är städat. 

Det innebär att vi lättare får plats med 

alla cyklar. 

 

 
 

Mögel/alger tillbaka på balkongerna i norrläge 
Förra året sanerade vi balkongerna mot Skolvägen 5 och 7 och några balkonger på 

gården mot Kyrkvägen 22 som fått mögel/alger. Tyvärr har detta kommit tillbaka i år 

och vi har reklamerat detta jobb. Vi vet inte i dagsläget vad vi kan göra åt detta så vi 

återkommer så snart vi vet. 

 

Ogräs runt plattorna vid gunghästarna på gården 
Vi kan konstatera att det behöver läggas en fiberduk under de gröna plattorna på gården 

för att inte ogräset ska ta över. Detta kommer att fixat av vice-värdarna under maj/juni. 

 

Breddning av parkeringsplatser i garaget 
Styrelsen har beslutat att bredda några parkeringsplatser i garaget under förutsättning att 

det finns hyresgäster som är beredda att betala den extra kostnaden. I praktiken innebär 

det att tre platser blir två. Det innebär att kostnaden för en bredare plats blir 1 050 kr. 

  

Vi hälsar våra nya grannar välkomna! 
På Skolvägen 5 har Eva Drugge flyttat in och på Skolvägen 3 Tina Forsberg Kankkunen.  
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