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Hej medlem,  

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen, sammanfattar och 

skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Frekvensen kan variera beroende på vad som händer osv. Vi 

delar även ut brevet till Dig som inte har angett en e-postadress.  

Höstens Städdag avklarad 

I lördags (13/11) genomfördes höstens städdag. Vi var 35–40 medlemmar som var ute med 

kratta och spade och snyggade till växtligheten i vårt område. Vi hade beställt fint väder och 

vädergudarna var faktiskt på gott humör.  Vi avslutade städdagen med gemensamt fika 

samtidigt som vi passade på att bekanta oss litet extra med varandra. Städdagarna är ju ett bra 

tillfälle för att se vilka våra grannar är.  
 

Ett stort tack till alla er som var med och bidrog till att vi kan hålla snyggt i närområdet. Och 

särskilt tack till er som tog ansvar för det praktiska runt omkring.  

Senaste nytt från styrelsen i korthet 

Nedan noteras ”senaste nytt” i punktform: 
 

Genomfört 

• Förekommande hål och skador på socklarna har åtgärdats 

• Överenskommelse har träffats med skolledningen om åtgärder i samband med att 

elever använder våra carports som ”rökrutor”. Särskild information har lämnats till de 

boende på Kvarnhjulsvägen. 

• Förlängningen av grinden vid ”Norrport” mot skolan är nu på plats 

• Samtliga träd som kantar Väderkvarnsvägen och Kvarnhjulsvägen klipptes den 13/11 

På agendan 

• Förfrågan om intresse för installation av laddmöjlighet för elbilar kommer att göras 

• Entrétaken behöver rengöras från påväxt till våren 

• Fasaderna behöver behandlas mot rödlav kommande verksamhetsår 

• Fasadreparationer behöver utföras kommande verksamhetsår 

• LED-lampor har installerats på Väderkvarnsvägen i samarbete med vår grannförening. 

Om detta faller väl ut funktionsmässigt så överväger vi att installera LED-lampor även 

på Kvarnhjulsvägen. 
 

Vi återkommer under hand med mer information vartefter som saker och ting utvecklas osv. 

Föreningens budgetmässiga och ekonomiska förutsättningar måste vägas in som 

prioriteringsgrundande. Du är välkommen med både frågor och förslag och vi åtar oss att 

försöka svara så snart som möjligt. 
 

Bästa hälsningar 

Styrelsen 


