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Städdagen
blev lyckad, med många deltagare,  stor arbetsglädje och fin gemenskap. Nu har vi inför 
sommaren en fin utgångspunkt för att hålla rent och snyggt. 

Områdesansvariga har delat ut veckoscheman för skötseln. Förutom gräsklippning handlar 
det också om att se över det område varje grupp är ansvarig för – plocka upp skräp och i 
största allmänhet se till att allt ser bra ut. Varje fastighetsägare bör se till häckarna inte växer 
ut över gångbanorna, samt att stigarna mellan husen är framkomliga för utryckning om det 
skulle behövas. 

Avloppsspolning
Särskild information har delats ut i brevlådorna om avloppsspolning i området nästa vecka: 
måndag – onsdag 10-12 juni. Vi påminner om att täcka avloppen i båda våningarna med t.ex. 
blöta  trasor  och  hålla  wc-locken  nedfällda,  ifall  det  stänker  upp  vatten  vid 
högtrycksspolningen. Kolla efteråt att det finns vatten i vattenlåsen så att det inte blir dålig 
lukt. Vid frågor: Kontakta Ingemar Karlsson, nr 5, tfn 0768-26 12 34, 580 154 61. 

Nysådda gräsmattor
 Denna  vecka  kommer  troligtvis  arbetet  med  att  återställa  de  uppgrävda  områdena  vid 
transformatorstationerna  att  påbörjas. Vi  vädjar: Ta  inte  genvägar  över  de  nysådda 
gräsmattorna – varken nu eller senare.  De få sekunder man sparar genom att gena över 
gräset är inte värt fula stigar. 

Ren bil med rent samvete
Tillsammans  måste  vi  skydda  Mälarens  vatten  som  vi  använder  för  att  framställa 
dricksvatten och för att bada och fiska i.

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla 
som  bedriver  en  nedsmutsande 
verksamhet  göra  vad  som  krävs  och  är 

möjligt  för  att  förebygga  och  motverka 
skador  på  miljön.  Lagen  gäller  även 
privatpersoner. 

Tvätta  därför  inte bilen  inne  på  vårt 
område, eftersom föroreningar riskerar att 
hamna  i  dagvattenbrunnar,  diken  eller 
andra vattendrag.  Tvättvattnet innehåller 
en mängd föroreningar som inte är bra för 
miljön,  t.ex.  oljerester,  metaller  och 
lösningsmedel. 

Det  bästa är  om du åker till  en tvätthall  eller  gör-det-själv-hall med avancerad rening av 
tvättvattnet.



→

Arbetsgrupp för kabel-TV
Vill du vara med i en arbetsgrupp som ska se över vår kabel-TV 
och bredband?

Vi  söker  nu  två  medlemmar  som  tillsammans  med  Ingemar 
Karlsson  i  reparationsgruppen  kan  bilda  en  arbetsgrupp  med 
uppdrag att titta närmare på vad Com Hem erbjuder idag och vilka 
alternativ det finns på marknaden. 

Utvecklingen av TV-, telefoni- och internetlösningar med ny teknik 
går med en rasande fart och vi söker dig med ett stort och genuint 
intresse  av  detta  som  vill  hjälpa  föreningen  med att  föreslå  den 
lösning som är den bästa och den mest ekonomiskt fördelaktiga.  

Arbetsgruppen  kommer  ha  en  löpande  dialog  med  styrelsen  och  bli  inbjuden  till 
styrelsemöten  för  att  delge  information  kring  arbetet  och  kommer även få  möjlighet  att  
presentera  sitt  arbete  på  nästa  årsstämma.  Den  enskilt  största  delen  i  vår 
samfällighetsförenings budget är kostnaden för Com Hems kabel-TV, drygt 30 procent av 
totalbudgeten eller 121 420 kronor för 2013, vilket belyser att frågan ur ekonomisk synpunkt 
är mycket viktig för föreningen.

Är du intresserad? Ta då gärna kontakt med Ingemar Karlsson (nr 5), mobiltel: 0768-26 12 34 
eller Mikael Ögrim (nr 71), mobiltel: 070-552 30 48.  Välkommen!

Trevlig sommar

önskar

Styrelsen
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