
 

Hej goda grannar 
 
Hoppas ni har haft en fin sommar och semester.  Vi vill börja med att tacka för att ni gett oss förtroendeuppdraget att 
få sitta i styrelsen och tillsammans med er förbättra och berika vårt område. Vi ser fram emot att ta nya tag under höst 
och vi har en massa spännande projekt framför oss.  

Cykelrensning 
Vi har under sommaren försökt få till ett antal rensningar utan framgång och vi kan inget annat än beklaga, men nu är 
det klart. Den 4 Sept hämtade EasyRecycling en större mängd övergivna cyklar. Om ni skulle sakna era cykel så 
mejla modell, märke och färg på cykeln samt i vilket cykelrum den stod i till: easy@easyrecycling.nu så återfår ni dem 
utan kostnad. Cyklarna finns i förvar hos dem i 6 månader från 4 Sept. därefter går det inte att få tillbaka dem. 
 
Portkod och bricka 
Från den 1 Nov. kommer bara bricka eller nyckel gälla för att komma in genom entrén mellan kl 22.00 och 06.00 
Resterande tider fungerar portkod som vanligt. Beslutet är grundat i att obehöriga ej ska ha tillträde till våra hus 
nattetid. Behöver man fler brickor så vänder man sig till NKG så hjälper de till med det. 
 
Grillning på gården 
Den 28 Sept kl 15.00. har vi grillning i lekparken för alla boende (och barn i vuxens sällskap). Vi bjuder på korv (med 
vegetariskt alternativ) ,bröd samt dryck. Regnar det så blir det fika i föreningslokalen. Några av oss från styrelsen 
kommer att finnas på plats och grilla med er, om någon har frågor passar det sig ypperligt att ta med dessa. Det 
kommer även finnas enkäter på plats där man anonymt kan lämna synpunkter till oss. Vi ser fram emot att träffa er! 
 
Rökning och grovsoprummen 
En ny lag har trätt i kraft vilket innebär att det är förbjudet att röka vid våra entréer, lekplatser och grillplatser. Skyltar 
kommer att komma upp inom kort. Vad gäller rökning på balkongen ber vi er visa hänsyn till era grannar, de får in 
röken via sina fönster. Ta hand om era fimpar, marken nedanför balkongerna är ingen papperskorg! Grovsoprummen 
ser idag bedrövliga ut. Det enda som får slängas är, lysrör, elektronik och brännbart. Ingen målarfärg, vitvaror glas 
eller andra saker. Vi kommer annars bli tvungna att stänga igen soprummen. ALLT annat ska till Återvinningsstationen 
vid nedre parkeringen eller Återvinningscentralen i Skogås industriområde! Ta hand om det område du bor i tack ! 
 
Reparation av vägar 
Äntligen är det dags att reparera våra vägar. Vi har tagit in ett företag för att reparera större hål, sprickor och andra 
ojämnheter. Utöver det kommer trappor ute rättas till och lösa kantstenar komma på plats igen. 
Vi hoppas att ni har överseende med att arbetet kan innebära begränsad framkomlighet under en kortare tid. 
 
Omdragning till EL till trefas 
Föreningen tittar på att dra in 3-fas EL i våra hus men vill först undersöka hur stort intresse det finns. Fördelen med att 
ha 3-fas i lägenheten är att man kan ha mer saker påslagna samtidigt, särskilt spisen med alla plattor på och ugnen 
utan att någon propp går. Man kan även dela upp lägenheten på fler proppar om man så önskar för högre säkerhet.  
Nya hus byggs med 3-fas och vitvaror är numera ofta anpassade för det. Det drar inte mer ström att ha 3-fas. 
Kostnaden kommer ligga på ca 10 000 kr inkl. moms. Med ett eventuellt ROT-avdrag kan man sänka 
arbetskostnaden. Skriv gärna till info@grannporten.se om ni är intresserad och vill veta mer. 

Lokalbokningen 
Från 1 Oktober så sker all bokning av föreningslokalen via lokalbokning@grannporten.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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