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Vintern börjar så smått likna vår, och dagarna blir längre och ljusare! Hoppas ni hann utnyttja den snö som var 

till skid- eller pulkaåkning, för nu lär det väl inte bli mer skidföre denna vinter? 

Vårstädning 

Årets vårstädning äger rum lördag den 22e april. Vi ägnar som vanligt förmiddagen åt att jobba med våra gemensamma 

ytor inom området, och sedan efter att det bjudits på lunch kan man gå hem och fortsätta i sin egen trädgård om man 

vill. Mer information delas ut till alla boende inför städdagen. 

Avloppsprojektet 

Vi jobbar vidare med att inspektera och vid behov reparera avloppsnäten i vårt område. Spolning och filmning av 

resterande avloppsledningar vid Eksätravägen är nu i stort sett klar. Det återstår att suga upp stenar och grus från den 

sista delen av dagvattenavloppet. Så här långt har vi hittat två rosthål i serviceledningarna för spillvatten och stora 

stenar, grus och dy i dagvattenledningarna. Många ledningar för dagvattnet är utbytta till nya rör, men totala kostnaden 

för denna etapp är ändå lägre än budgeterat. 

Belysning vid garagen 

Som en del kanske märkt har vi bytt samtliga lampor vid garagen till nya ljusstarka LED-lampor, och gjort rent 

armaturerna. Visst är det mycket ljusare nu!? Vi räknar med att inte behöva köpa fler lampor de närmaste 6-7 åren, 

eftersom lamporna ska hålla i 25 000 timmar! 

Avgift till föreningen – OBS NY AVGIFT! 

Nu är det som vanligt dags att betala avgiften till föreningen för detta halvår. Men det som inte är ”vanligt” är att 

avgiften höjdes vid senaste årsmötet, så därför ska ni nu betala 3500 kr per halvår. I övrigt sker betalningarna lika ofta 

som förut, och till samma Plusgironummer. 

De av er som hyr extra garage, eller upplåtit garaget för uthyrning, betalar ett annat belopp. Ni kommer få en separat 

avi av föreningen.   
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Hyra extra garage? 

Vi har tidigare berättat om möjligheten att hyra ett extra garage för de hushåll som har fler än en bil (ganska vanligt 

nuförtiden!). Hyran för ett garage är 300 kr/månad. Om detta är intressant, kontakta Lars Frid (lars.frid@ilit.se) för att 

ställa er i kö till garageplats. Vi har tyvärr inga lediga garage att hyra ut omgående, men vi räknar att frigöra en del 

garage framöver och då hyrs de förstås ut till dem som stått längst i kön..! 

Information från Skötselrådet 

Som ni vet har vi numera ett skötselråd inom vårt område som ska hjälpa oss att på bästa sätt använda och sköta våra 

gemensamma ytor. Vår ordförande Lars Frid är sammankallande, och här är skötselrådets övriga medlemmar: 

Lag Namn Adress Telefon 

1 Frida Wallman Eksätravägen 62 073-322 01 45 

2 Elina Wessman Eksätravägen 100 073-673 96 30 

3 Annette Anger Lilla Sällskapets väg 141 070-660 32 86 

5 Lisa Sander Bredängsvägen 103 073-390 78 28 

Som ni ser saknar vi någon från lag 4 och 6. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till! 

 Lekparkerna 

Skötselrådet kommer under våren börja se över hur vi kan rusta upp våra gemensamma lekplatser. Hör gärna av er 

till oss i gruppen med era tankar och förslag! 

 Kompostering av matavfall 

Det finns fortfarande möjlighet att hämta ut ett komposterings-kit för de hushåll som vill börja sortera sina 

hushållssopor. Kontakta din representant i skötselrådet för att få ert kit. 

 Plantera växter 

I samband med vårstädningen finns det möjlighet att köpa in och plantera nya växter inom vårt område.  

Kontakta någon i Skötselrådet, eller din lagbas, om du har önskemål eller idéer kring detta! 

 Inventering av träd och växter 

Vi behöver gå igenom den växtlighet vi har inom vårt område – både träd och andra typer av växter. Vi kommer 

inleda det arbetet under våren/sommaren, och ta hjälp av en arborist och en trädgårdsmästare när så behövs. 

 

 


