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Plötsligt kom sommaren och regn och frost byttes ut mot ”svårt-att-sova-på-nätterna” pga
värmen. Och även om det är pollen över allt, så är det ändå underbart när sommaren kommer
och man kan idka friluftsliv på uteplatser och torg – ja vi har en fantastisk miljö, som vi
värnar om. Det kanske låter slitet men, det är ok att plocka upp efter andra som inte lärt sig
ännu vad papperskorgar är till för, det är ok att rensa lite ogräs på dom allmäna ytorna – kort
sagt, det är ok att hjälpa varandra. Resultatet kommer direkt!
Det är en hektisk tid i föreningen, som ni säkert märkt i bl.a. alla installationer av elmätare.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som välvilligt ordnat så att installatörerna har kunnat
utföra sina arbeten så smidigt och snabbt. Ja, det är faktiskt, i skrivande stund, hela 392
elmätare installerade. Låt oss hoppas att ni 29 kvarvarande verkligen gör ert bästa för att
snarast ordna tillträde för installatörerna. Har ni problem med föreslagna tider – kontakta
insallatörerna enligt de meddelanden ni fått, så kommer det att lösa sig på bästa sätt.

Här kommer så lite information om aktiviteterna:
Föreningens årsmöte ägde alltså rum den 18/5 och gav bl.a. förutom en ny styrelse också
beslut om nya stadgar, efter en intressant och givande diskussion. Anslutningen var mycket
stor som styrelsen också hade hoppats på. Mer info om detta kommer i protokollet. Hemsidan
kommer också att uppdateras.
Föreningens städdag ägde alltså rum den 21/5 och många var mycket aktiva. Färg och olja
delades ut i lokalen, alla jobbade på och traditionsenligt avslutades städdagen med förtäring
grillkorv under eftermiddagen. Styrelsen har tagit till sig synpunkter på att den ”gamla vanliga korven” behöver variera sitt innehåll till nästa gång. Tack alla som ställde upp på detta
– det blev ju en frächare miljö för oss alla.
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Markbesiktning ägde alltså rum måndagen den 29/5. Representanter från styrelsen och
entreprenörer jobbade intensivt med detta under en hel dag. Styrelsen har begärt in offert på
att åtgärda konstaterade fel och brister och beslut om detta planeras i styrelsen under sommaren.
Åtgärder som kommer att vara aktuella är säkerhetsåtgärder i form av återställande av förfallna
planytor, borttagande av vissa träd, komplettering av växtlighet och upprustning av vissa
verandor m.m.
Uppmaning till samtliga boende i gathuslängor: Under markbesiktningen framkom att boende
på egen hand, med staket och växtlighet, spärrat av möjligheten för andra att komma fram till
förrådens vattenkran. Detta har medfört att man, på ﬂera håll, varit tvungen att göra ﬂera häckpassager mot gatan vilket vi inte vill ha, av säkerhetsskäl. Styrelsen uppmanar alla som avskurit
den möjligheten för andra att snarast se till att en fri passage på minst 1 meter återupprättas på
insidan av häcken mot gatan. Den fria ytan är också gemensam och behövs också bl.a. för att
sköta våra häckar. Styrelsen kommer att följa upp detta under hösten och där det behövs, anlita
entreprenör som den boende själv får stå kostnaden för.

Uppmaning till samtliga boende att parabolmontage på föreningens husfasader inte är tillåtet.
Flera goda exempel ﬁnns där man monterat parabol på separat stång, vilket är ok. Även här
kommer styrelsen att följa upp detta och i nödfall anlita entreprenör för nedtagning av
felmonterade paraboler. Ni som vet med er att ni har felaktigt montage – åtgärda detta snarast.
Läs också nästa punkt om etniska kanaler.
Etniska TV-kanaler. Många har länge efterfrågat möjligheten att slippa sätta upp parabol för att
se TV-kanaler utanför basutbudet. Föreningen har genom sin representation i AHN-AkallaHusby
Nätort framfört dessa synpunkter. Snart kommer möjligheten att ges oss att distribuera ett stort
antal etniska kanaler. Förhandlingarna är dock i skrivande stund inte klara varför vi inte kan ge
mer info nu. Men mer om utbud, tidsplaner och ekonomi kommer senare.
Det vi ser framför oss är en stor mängd kanaler på mängder av olika minoriitetsspråk.
Cykelrummen kommer att städas till hösten, men det är allas vår förhoppning att var och en tar
ansvar för sina cyklar och märker upp dom med ordentliga namnskyltar, redan nu.
Grannsamverkan mot brott – är en sliten aktivitet, men o så effektiv, särskilt under semestertider. Vi kommer också att sätta upp nya skyltar i området, där det behövs. Håll kontakten med
dina grannar och hjälps åt att hålla ett extra öga på varandras hus och egendom.
Journumret till vårt vaktbolag Securitas är, som tidigare: 070-6443615.
Västerortspolisen når du på 08-765 56 00.
I en nödsituation når du polisen på 114 eller 112 (SOS)
Du använder numren lite beroende på ärendets art.

Styrelsen önskar en fortsatt skön sommar med mycket trädgårdsliv!

