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Ny belysning inom vårt område 
Som säkert flera av er märkt har det blivit ljusare 
på kvällar och nätter inom vårt område. Det beror 
på att den gamla belysningen nu är utbytt, såsom 
vi beslutade om på årsstämman i februari. Det har 
också blivit fler lampor än vi hade tidigare. På 
ändarna av garagelängorna som vetter mot 
parkeringarna finns nu belysning. Det gör det 
ljusare och förhoppningsvis säkrare på 
parkeringsplatserna. 
 
Den nya belysningen är en modern ledbelysning av 
märket Philips som har en beräknad livslängd på 
20-25 år. 
 

Höststädning/lövkrattning lördag den 
12 november 
Precis som tidigare år avsätter vi en dag för 
krattning av löv och höststädning av våra 
gemensamma ytor inom samfälligheten. Lördag 
den 12 november kl. 10.00 kör vi igång. Den som 
inte har möjlighet att vara med då kan göra sitt 
krattningsbeting tidigare under veckan och lägga 
löven på uppmärkta platser. Det är förstås bara löv 

från samfälligheten som man får lägga där. I 
början av veckan därpå kommer reparations-
gruppen att sörja för att löven forslas bort. 
 

Häckar och träd som breder ut sig 
Det är ju härligt när våra häckar, träd och buskar 
växer och frodas. Ibland kan det dock bli lite för 
mycket av det goda och då gäller det att beskära, 
klippa och ansa. Vi vill påminna om att de växter vi 
har ska hålla sig inom respektive tomtgräns, 
annars finns risk att de skymmer utfarter och tar 
utrymme från det allmänna. Vi har också noterat 
att höga träd, som har grenar som sticker ut 
utanför tomtgränsen, riskerar att skymma 
belysningen på våra förråd. Dessa behöver också 
beskäras. Vi vill därför uppmana alla som har 
häckar, träd och buskar som växer utanför 
tomtgränsen att beskära dem. 
Reparationsgruppen kommer att göra en 
inventering av detta under hösten och i 
förekommande fall ta kontakt med 
fastighetsägare som berörs. 
 
 



 Kontroll av imkanaler och fläktar 
Styrelsen har fått förfrågningar om vad som gäller 
för imkanaler och fläktar så här kommer lite 
information. Sedan år 2004 finns ingen lag om att 
sotare ska rengöra spisfläkt med tillhörande 
imkanal. Det är fastighetsägaren själv som har 
ansvar att bedöma om och när imkanal och 
spisfläkt ska rengöras och vem som vid behov ska 
göra jobbet. För den som vill läsa mer om detta 
finns ytterligare information på följande länk: 
https://www.brandkaren-
attunda.se/privatperson/sotning/fragor-och-
svar/. 
 

Grannsamverkan 
Tidigare fick vår ansvariga för grannsamverkan, 
Gunvor Franzén, mejl från polisen med 
information om händelser inom vårt område och 
närliggande. Dessa mejl vidarebefordrade Gunvor 
till alla i samfälligheten. Polisen skickar inte längre 
ut dessa uppgifter. Den som är intresserad får 
istället hämta information via polisens länk 
”www.22422.infoom.se” under fliken Aktuellt. 
 

Går du i flytt-tankar? 
Vi vill påminna om att den som flyttar från 
samfälligheten ska anmäla det till styrelsen och 
även namn på den som flyttar in. Detta för att vi 
ska kunna hälsa den nyinflyttade välkommen och 
lämna broschyren om Att bo på Såningsvägen.  
 

Uppdrag inom samfälligheten 
Avslutningsvis vill vi ta upp frågan om uppdrag 
inom samfälligheten. Att bo inom en samfällighet 
innebär både rättigheter och skyldigheter. En av 
skyldigheterna är att man måste vara beredd att 
någon gång under tiden man bor inom området, 
åta sig ett uppdrag som t.ex. styrelseledamot, 
suppleant, reparationsgrupp eller revisor.  
 
 
 

 Hälsningar 

Styrelsen 

 
 
 
 

Det har tidigare under de drygt 40 år 
samfälligheten funnits inte varit några problem att 
rekrytera till sådana uppdrag. Med åren har det 
dock blivit svårare och svårare. 
 
Vid stämman i februari nästa år kommer det att 
vara aktuellt att välja två nya suppleanter och en 
representant till reparationsgruppen. 
 
De här uppdragen är vanligtvis inte särskilt 
betungande. Styrelsen sammanträder ca 5-6 
gånger per år och ett sammanträde varar ca två 
timmar. Reparationsgruppen (två personer) har 
ett övergripande ansvar för att titta till området, 
beställa arbete om något behöver åtgärdas och 
beställa material till städdagen m.m. En liten 
ersättning får man om man ställer upp. 
 
Om du känner att du kan och vill bidra till och 
påverka att vi får ett fint och bra område kan du 
höra av dig till någon i styrelsen, till 
valberedningen Jesper Wiberg (147) Marita 
Bergman (145) eller skicka ett mejl till 
saningsvagenudda@gmail.com. 
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