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Maj 2021  

Våren är på ingång! 

Vi är många som renoverar och fixar i våra 

trädgårdar tänk på att eventuella skador som 

orsakas på föreningens mark och gräsmattor skall 

åtgärdas så snart som möjligt efter att skadan 

uppstått.  

 

Utemiljö 

Våra sittgrupper, som finns i området, är numera 

lite väderbitna och allmänt slitna. Dessa planeras 

att bli lagade och uppfräschade så att man kan 

sitta säkert. 

Takreparation 
VF plåt AB och Wicote entreprenad AB kommer i 

mitten av maj gå upp på våra tak för att sätta fast 

fästöglor på taken och reparera där det behövs för 

att förebygga framtida takläckage. Arbetet 

kommer ta ca 4-6 veckor. Arbetet kommer att 

börja på Måldomargatan 2 och därefter länga för 

länga. 

 

Brandsäkring 

I samband med stambyte har frågan uppstått om 

behovet av brandtätning. Bedömning har gjort av 

Bengt Dahlgren AB och de har kommit fram till 

följande slutsats: utifrån situationens 

förutsättningar och gällande regelverk så ska 

genomföringarna brandtätas för att minimera risk 

för brand-och brandgasspridning mellan 

bostäderna. 

Hela bedömningen har sammanställts i ett 

dokument som går att läsa i sin helhet på 

hemsidan. 

För att åtgärda de brister som finns i brandskyddet 

kommer vi till hösten starta upp ett nytt projekt. 

Då kommer vi även byta ut avstängningsventiler 

för vattnet i vissa hus. 

Inga insatser från boende kommer att krävas inför 

eller under pågående arbete. 

Garageservice  
25-26 maj kommer garagen att servas. Mer 

information om detta kommer skickas ut till 

berörda hyresgäster.  

Com Hem har bytt namn 

Com Hem och Tele2 har gått ihop och heter 

numera Tele2. Du som har extra tjänster utöver 

det som ingår i samfällighetens avtal kommer 

framöver få faktura från Tele2 istället. 

Gästparkeringar  
Travtränargatan 5, 14, 31 
Seldonsgatan 37, 40 
Sadelgatan 102, 110, 114 
Ridlärargatan 156, 170, 174 
Måldomargatan         192, 204 

 


