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 Garagebesiktningen. Det var en betydligt enklare 
arbetsinsats att genomföra besiktningen denna gång, 
mycket tack vare utrensningen av icke tillåtet material 
som skedde vid förra besiktningen 2019.

 Service av garageportarna, behovet var stort visade det 
sig, portarna är nu smorda och justerade, en del behöver 
ytterligare fix och utbyte av delar. Hyrestagare av dessa 
garage kommer att få ytterligare information om dag för 
åtgärd.

 Grovsopscontainern. Det fungerade bra, en incident 
inträffade första natten då kättingen till låset blev 
uppklippt.

Man rengör detta filter genom att diska det på högsta 
temperatur i diskmaskinen utan maskindiskmedel. 
Maskindiskmedel får aluminiumet att ärga och bli 
missfärgat. En alternativ metod är lägga det i ugns-
formen och fylla på med vatten och lite diskmedel och 
låta diskmedlet verka i en kvart.

Om man vill byta sitt kanske igensatta fettfilter kan det 
beställas. Kostnaden är 460 kr. Meddela styrelsen, se 
uppgifter i sidfoten, innan maj månads slut så gör vi en 
gemensam beställning. Kostnaden debiteras via 
avgiftsavin. De uttjänta filterna samlar vi in.

Filterna till ramarna för tilluften, de som ska vara vita, 
finns sedan en tid att tillgå i soprummet.

Föreningsstämma
Hålls tisdagen den 4 maj kl 18.30. Kallelse 
är utdelad i brevlådorna den 14 april.
Fullmakter för de som önskar sådana, finns att tillgå från 
hemsidan eller i sopsorteringsrummet till vänster om 
brevlådan.

Enligt våra ordningsregler är 
bilkörning på föreningens
område enbart tillåten i mycket 

låg hastighet, och endast vid av- och pålastning. Därefter 
ska fordonet snarast köras ut igen. För allas vår säkerhet 
och trevnad och ber vi att detta respekteras.

Färgbehov – Kontakta Jan-Erik Hutor 
Föreningen tillhandahåller färg för
underhåll av våra fastigheter. Det 
gäller nyanserna gul, vit och vinröd.
Jan-Erik bor på 45 B och på fredagar 
så hjälper han gärna dig.

Det är lite för kallt just nu att måla men det kan snabbt 
slå om, hoppas vi.

Intresse för Yoga i föreningslokalen?
Vi har en medlem som är instruktör för en 
variant av yoga som heter Vinyasa Yoga och 
som kan tänka sig att hålla pass för oss. 

Just nu är begränsningen av antalet 
deltagare 8 personer på grund av pandemi och 
pandemilagstiftning. 

För att delta behöver man en yogamatta och mjuka 
kläder. Lokalen i källaren i föreningslokalen är platsen 
men det kan även vara på gräsmattan utanför 
föreningslokalen vid tjänligt väder. 

Verkar det intressant nu? 
Eller kanske när vi alla är vaccinerade? 

Oavsett hör av dig innan 4/5, se uppgifter i sidfoten.

Föreningslokalen
Styrelsen har sedan pandemilagens ikraft-
trädande valt att inte längre hyra ut lokalerna. 
Som uthyrare av lokal har man ett särskilt 

ansvar att se till att smittspridning inte främjas och att 
man inte är fler än 8 personer, något vi inte kan veta.

Filter
Fettfiltret i fläkten består av 
flätade aluminiumtrådar i en ram 
som har till uppgift att förhindra 
att fett sprider sig i fläktsystemet. 

Loftgångar och balkonger
Vi har låtit besiktiga dessa i våra 8 fastigheter. Resultatet 
var blandat. Rekommendationen är att byta de icke 
bärande delar mot tryckimpregnerat virke och laga 
bärande delar. Nytt virke får då monteras i år, efter 
sommaren, och först nästa år när det är tillräckligt torrt 
kan det målas. Vi har i vår upphandling av tak och solceller 
även frågat anbudsgivarna om kostnaden för detta.

Upphandlingen
Förfrågningsunderlaget om byte av våra tak, reparation av 
våra loftgångar och balkonger och installation av solceller 
är nu utskickat till 11 st anbudsgivare.

Lördagen den 10 april
Vårstädningen, vi var ett tjugotal 
medlemmar som anammade 
uppmaningar att göra vårt område 
snyggare. Solen sken, det var trevlig 
stämning och efteråt bjöds det på 
grillad korv. Tack för hjälpen.

För Er som inte orkar eller vill tvätta 
plank själv, kontakta Farmartjänst så 
hjälper de till. Kostnad 282 kr/timmen efter RUT-avdrag. 
Tfn 042-156300
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