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Bästa 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. Namnet ”Nyhetsbrev” kanske inte är 

konsekvent eftersom all information vi vill förmedla inte kan klassas som nyhet. Men vi tycker det är bra att ha 

ett samlingsnamn och en nummerserie som underlättar om vi vill titta tillbaka och relatera till innehållet osv.

  

Städdagen 12 november 
 

Lördagen den 12 november kommer föreningens höststädning att äga rum. Vi börjar 09.30 

och avslutar med kaffe och fralla vid 12-tiden. Vi kommer att påminna om denna dag när vi 

närmar oss, men boka in denna dag i Din kalender och gör vad Du kan för att bidra till att det 

ser snyggt och städat ut i våra områden. Och har Du inte varit med tidigare så har Du nu en ny 

möjlighet att delta med Din insats tillsammans med oss andra. 

 

Hjärtstartare 
Den hjärtstartare som blivit stulen vid Väderkvarnsvägen har nu ersatts med en ny 

hjärtstartare. Denna gång har vi tecknat ett hyresavtal med HLR-Konsulten. 
 

Skylten vid infart Kvarnhjulsvägen 
 

Den nedrivna skylten om ”Genomfart förbjuden” kommer att ersättas med en ny skylt som 

också anger att Kvarnhjulsvägen är en återvändsgata och att vändplan saknas. Tyvärr har det 

försenats i och med att även Gustavsbergs Vägförening ska vara med och ta ställning och 

svara för beställning och uppmontering. 

 

Andrahandsuthyrning 
 

Frågor som har med önskemål om andrahandsuthyrning ska alltid underställas styrelsen för 

ställningstagande i varje enskilt fall. 

 

Avgiftshöjning laddpunkt 
 

Denna information riktar sig i första hand till Dig som abonnerar på en laddpunkt för elbil 

eller motsvarande. 

 

Det kommer att bli en avgiftshöjning from 1 oktober till 5,30 per kWh. Villkorsändringen 

finns redan i appen för Ditt godkännande. Observera att Car Charge har bytt namn till 

Waybler. Enbart ett namnbyte, allt annat lika! Appen ”Waybler” måste installeras och den 

gamla ”Car Charge” tas bort 
 

Vi följer utvecklingen månad för månad och anpassar oss fortlöpande till prismässiga både 

upp- och nergångar. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
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