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Aktuellt status i frågan om ny tomträttsavgift 

Vår process ligger vilande i avvaktan på andra liknande fall som kommer att prövas i  

Mark & Miljööverdomstolen. Frågan kommer förmodligen vara vilande till augusti i år. 

 

Laddstolpar till el/hybridbilar 

Vi planerar inom kort att ”sätta spaden i marken” men innan dess vill vi få in mer skarpa 

”intresseanmälningar” från er som planerar att skaffa elbil under 2020–2021. Vi vill i steg 1 enbart 

investera mot det behov som ni återkommer med i er intresseanmälan. Skicka in skarp anmälan via mail 

senast 10 maj. Bif detta Infoblad finns en beskrivning på hur laddsystemet kommer fungera respektive de 

ekonomiska förutsättningarna. Informationen läggs också ut på hemsidan.  

 

Våren är här! 

Med vår och värme uppmanas alla bidra till god inomhusmiljö genom att tillse att era in och 

utloppsventiler är helt öppna. Ventilerna för tilluft i ytterväggar och fönstrens överkant samt ventilerna för 

frånluft i badrum, kök, klädkammare och sovrum ska öppnas helt nu på våren. 

 

I samband med fönsterputs ser vi gärna att fönsterbleck tvättas för att förlänga hållbarheten och motverka 

mögelangrepp. Vid tvätt av balkonger görs det med försiktighet, ta gärna kontakt med grannar under. 

 

Balkonganvändning 

Med varmare tider kommer också våra balkonger nyttjas flitigt. Blomlådor ska monteras på insidan av 

balkongerna, och var noga med att vattnet inte rinner ner till grannen under vid vattning. 

 

Intresserad av odling och våra utomhusmiljöer?  

På våra innegårdar skulle vi en gång per halvår behöva kratta bort pinnar, kratta bort mossa från berghällar 

för att inte halka och liknande. Maila oss om du vill vara med i trädgårdsgruppen eller ha en odlingslåda! 

 

Lyhördhet i våra lägenheter 

På förekommen anledning förutsätts att vi gemensamt håller ljudnivåerna nere, i både lägenheter, 

gemensamma utrymmen och samlingslokalen. Störande ljud får ej förekomma efter kl 22.00 eller före kl 

07.00 alla dagar i veckan. Detta gäller t.ex. hög musiknivå, fester, tvättmaskiner, diskmaskiner, 

dammsugning, mm. Allt hantverksarbete ska undvikas efter kl 20.00. Sunt förnuft gäller och det är viktigt 

att beakta att vissa ljud är mer genomträngande än andra och kanske inte ens behöver upplevas som högt 

för att störa närmaste granne. 

  

Lägg inte ut matrester 

Vi ber er att inte lägga ut matrester/kompost i vårt område. Det drar till sig både råttor, fiskmåsar och 

annat, vilket inte upplevs som trevligt för oss som bor här. Det blir lätt en sanitär olägenhet.  
  

Slutligen är alla är hjärtligt välkomna med idéer och förslag på åtgärder som skulle utveckla och förbättra 

vår förening. Maila oss!  
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