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Bästa medlem,  
 

Vi vill passa på att skicka med en sommarhälsning tillsammans med lite 

information om aktuella händelser i vår förening. Vi vill först och främst 

tillönska Dig och de Du har omkring Dig en riktigt bra och skön sommar. 
 

Värmecentralerna uppdaterade 
 

Våra värmecentraler har genomgått en omfattande uppdatering och effektivisering under 

2022. Det är en investering för framtiden. Med den investeringen räknar vi med att vi får en 

säkrare drift, effektivare värmeprocesser samt lägre värmekostnader. Vi kommer att följa upp 

utvecklingen och återkomma med rapporter om kostnadsutvecklingen. 
 

Installation av laddboxar 
 

Installationen av laddboxar har nu inletts. Fem laddboxar med tio laddpunkter är nu 

installerade. Vi räknar med att laddpunkterna bör kunna börja användas under juli månad. Du 

som önskar tillträde till en laddpunkt framöver ombeds informera styrelsen om detta så vi kan 

förbereda en fortsatt utbyggnad. 
 

Soprummen har fräschats upp 
 

Våra samtliga soprum har nu fräschats upp. Samtliga kärl har rengjorts och soprummens golv 

har rengjorts ordentligt. Detta genomfördes under förmiddagen den 23 juni. Arbetet 

ombesörjdes av ett professionellt företag. 
 

Soprummens användning 
 

Vi har tyvärr kunnat konstatera att alla inte är lika noga med att platta till kartonger och andra 

förpackningar innan de slängs. Vi kan bara vädja till Dig att vara uppmärksam på detta och 

hjälpa till att minska utrymmet för kartonger och liknande förpackningar. Packa ihop 

kartongerna, stampa ihop dem ordentligt.  
 

Och kasta inte andra saker i soprummen än sådant som de är avsedda för. Vi har en 

näraliggande återvinningsstation vid Värmdö Marknad. Använd den när det behövs.  
 

Cykel- och barnvagnsrum 
 

Vi har också noterat att utrymmena för cyklar och barnvagnar är ojämnt fördelat. Några är 

hårt belastade medan andra har gott om utrymme över. Observera att barnvagnsrum i första 

hand är avsedda för just barnvagnar. I hus som f n inte har behov av barnvagnsförvaring har 

cyklar kunnat ställas i barnvagnsrum.   Vi kommer att göra en första inventering över hur det 

ser ut och kommer att återkomma med förslag. Om Du har möjlighet så ber vi Dig kolla om 

Du har någon cykel som tar utrymme som egentligen skulle kunna användas till annat. 

Kanske någon annan kan överta Din cykel om Du ändå inte använder den? 
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Rätt adress till Kanold Redovisning 
 
 Vi har fått följande hälsning från vårt förvaltningsföretag Kanold Redovisning: 
 
”På förekommen anledning vill jag påminna om vad den rätta e-postadressen till 
Kanold Redovisning är, nämligen info@kanoldredovisning.se. Det har framkommit 
att en del av mina kunder av misstag mailar fakturor, kvitton etc. till en annan felaktig 
e-postadress. Ber er dubbelkolla om ni har en annan adress sparad i ert 
mailprogram. Radera gärna denna adress i så fall för att inte riskera att skicka fel.  
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar 
Martin Kanold” 
 

En liten solskenshistoria 
En pappa med ett barn boende på Bergsgatan använde vår lekplats. Barnet lekte 
och pappan tyckte att han kunde använda sin tid till att ta bort ogräs! Jag (Bengt) 
uttryckte givetvis min glädje över detta initiativ! Man behöver förstås inte ha barn för 
att hjälpa till!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med detta vill vi tillönska Dig en riktigt skön och härlig sommar! 

Styrelsen 
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