
 

 

 
Hej   goda   grannar,   nu   är   våren   snart   här!  

 
Stämma  
Den   18   april   är   alla   välkomna   till   årsstämman   i   vår   föreningslokal.   Officiell   kallelse   kommer   senare.  
Både   Castor   och   NKG   kommer   vara   där   och   svara   på   frågor   som   man   har.   Som   ni   sett   från   valberedningen   så   söker  
vi   ytterligare   medlemmar   som   önskar   att   vara   med   och   förbättra   vårt   område.  
 

Ljus  
Vi   har   bytt   ut   en   trasig   lyktstolpe   vid   tunneln   och   förstärkt   med   en   extra   lyktstolpe   i   lekparken   så   det   ska   bli   tryggare   att  
passera   och   lättare   att   leka   vintertid   då   det   är   mörkt   stor   del   av   dagarna.  
Våra   grovsoprum   kommer   även   få   starkare   ljus   som   tänds   automatiskt.  
 

Renovering   av   våra   vattenrör  
Våra   vattenrör   i   marken   och   i   husen   börjar   närma   sig   50   år.   Det   gäller   utgående   vattenledningar,   dvs   avlopp.  
För   att   de   ska   hålla   ytterligare   50   år   eller   mer   så   behöver   vi   relina/renovera   dem.   Detta   arbete   kommer   innebära   att  
vattnet   kommer   vara   avstängt   vissa   tider.   Information   kommer   i   god   tid   innan.  
 

Tvättstugorna  
Under   våren   kommer   vi   införa   tvättstugebokning   via   internet,   mer   info   kommer   att   komma   från   NKG.  
 

Grovsoprummen  
Tyvärr   så   sköter   inte   alla   sig   när   de   hanterar   grovsoprummen   :-(  
Man   ska   inte   slänga   vitvaror,   möbler,   hushållssopor,   färgburkar,   glas/porslin   där.   Vänligen   gå   till   återvinningsstationen  
eller   återvinningscentralen.   Kan   boende   inte   sköta   sig   så   får   styrelsen   antingen   permanent   stänga   dessa   eller   ta   till  
andra   drastiska   åtgärder.  
Vi   ber   er   alla   att   ta   hand   om   den   förening   ni   bor   i.  
 
 
ComHem   TV  
Analoga   TV   kanaler   försvinner   26   maj.   Har   man   en   tv   som   klarar   digital   mottagning   så   behöver   man   bara   söka   efter  
nya   kanalerna.   Har   man   en   äldre   platt-TV   än   2008   så   kan   det   hända   att   man   behöver   införskaffa   en   digitalbox   som  
man   bekostar   själv.   Inga   andra   kostnader   tillkommer.   Behöver   man   hjälp   kan   man   ringa   ComHem   eller   läsa   mer   på  
denna   sida:    https://www.comhem.se/tv/digitalisering  

 
 
Med   vänliga   hälsningar  
Styrelsen  
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