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Samtidigt som allt fler höstlöv börjar uppträda i naturen är det också dags 
för ett höstblad med lite information om vad som händer i föreningen. 

Inbrott på Runda vägen 36A 
Tråkigt nog inträffade ett inbrott måndagen den 20 september. Detta skedde under 
dagtid och gör förstås att det blir extra angeläget att öka säkerheten inom föreningen.  

På den senaste årsstämman beslutades det att porttelefoner kommer att 
installeras i föreningens fastigheter. Tyvärr drar detta ut något på tiden, 
eftersom nuvarande lösningar använder teknik som kommer att bytas ut 

under de närmaste åren, vilket gör att våra porttelefoner snart 
skulle sluta fungera om de installerades nu. Möjligheten att 

installera modernare porttelefoner försenas dessutom av 
halvledarbristen som uppstått under covid-pandemin. 

Detta gör att det i nuläget inte går att veta exakt när föreningens 
fastigheter kommer att kunna förses med porttelefoner, och därför 
är det viktigt att vi är extra säkerhetsmedvetna under tiden. Det 

inbegriper att vara uppmärksam på 
besökare till fastigheterna. Om någon skulle kunna 

vara obehörig så kan det vara bra att fråga vad de har för 
ärende. 

Utöver det är det bra att se över sin lägenhetsdörr. De 
lägenhetsinnehavare som har en äldre trädörr (eventuellt 
original från när fastigheterna byggdes) rekommenderas att 
byta till ett modernare och säkrare alternativ. Detta kommer 
att var nyttigt även i framtiden, eftersom man inte ens med 
porttelefoner kan vara helt säker på att ingen obehörig tar 
sig in. 

Trädgårdsdag i oktober 
Söndagen den 31 oktober kl. 10 är det dags för höstens 
trädgårdsdag, så passa gärna på att göra en notering om det i 
almanackan. Mer information kommer att sättas upp i portarna. 
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Vilsekomna sopor 
En liten påminnelse: Endast matavfallspåsar i papper får slängas i 
de bruna matavfallskärlen.  Matavfallspåsar finns att hämta i 
tvättstugan. Det är också viktigt att matavfall sorteras rätt och att 
inte hushållssopor blandas i matavfallspåsen. Man får bland 
annat inte kasta blommor, krukväxter eller trädgårdsavfall 
i matavfallskärlen. Om felsortering upptäcks, blir fören-
ingen tvungen att stå för onödiga kostnader. 

Observera att i våra återvinningsbehållare  för retur-
papper får endast tidningar, tidskrifter, broschyrer och 
kontorspapper slängas, d  v  s inga kartongförpackningar, kuvert 
eller post-it lappar. 
 

Pågående projekt 
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Med anledning av att flera lägenheter nyligen var utan 
internetuppkoppling i nästan en veckas tid, är styrelsen 
i färd med att undersöka om det skulle vara gynnsamt 
för föreningen att byta leverantör. Mer information 
kommer längre fram.

Fönstermålningen är klar, så när som på ett 
fönster, men takarbetet står stilla för när-
varande. Anledningen till det är att tak-
läggarna väntar på plåtslagare som måste 
utföra vissa arbeten innan man kan börja 
lägga tak.

Arbetsgruppen för att rusta upp parkeringsplatserna 
har haft sitt första möte och de tittar just nu på olika 
lösningar för att förse föreningens parkeringsplatser 
med möjlighet till att ladda bilar (el eller hybrid) och 
undersöker möjligheterna för att få bidrag från 
Naturvårdsverket för denna investering.

Vi ses på trädgårdsdagen! 

Höstliga hälsningar, Styrelsen
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