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Medlemsenkät 2020 - delta i senast 30 november! 
Nu vänder vi oss till dig som medlem för att få din 
åsikt om föreningens investeringar och inriktningar.  
Enkäten är helt anonym och tar endast 5-10 minuter. 
Sista datum är att delta i enkäten är 30 
november. 
Enkäten hittar du på hemsidan, 
via länk eller genom att skanna  
QR- koden i  din kamera-app.  
 
Avloppsrör  
Som alla säkert är väl medvetna om just nu pågår byte 
av dag- och spillvattenledningar mellan port 10-12- 
-14 och port 22. Orsaken till arbetet var att vi 
upptäckte läckage av avloppsvatten som rann in mot 
väggen i cykelförrådet, vilket riskerade underminera 
huset i port 22. Precis som tidigare grävarbete mellan 
port 4-6 och port 30 för 2 år sedan, dyker det upp 
överraskningar i marken som gör arbetet mer 
omfattande än vad som var först planerat och tidigare 
kommunicerat. Som det nu ser ut är det återställning 
av marken det som sker de närmaste veckorna, 
därefter är det ett kortare schakt mellan sophuset vid 
port 8-10 och port 22 som ska grävas och rören under 
bytas. Arbetet ska vara avslutat före vintern och 
enligt plan helt klart innan november månads utgång. 
Vi vill tacka för alla som erbjöd att låna ut sina 
p-platser i somras när behovet var som störst. Utöver 
det är vi väl medvetna om den olägenhet detta 
arbetet medför för alla boende och vi gör allt vi kan 
för att arbetet ska utföras på ett så effektivt sätt som 
möjligt. 
 
Barnvagnsförvaring Sjöbjörnsvägen 40-52 
Nu är “alla” barnvagnsförråd i de gamla soprummen 
vid portarna målade. Det som återstår är att fixa 
låsning av dörrarna så att de inte blåser upp. Några av 
utrymmena är dock inte iordninggjorda då de är 
upptagna av t ex fläktar och kan därför inte utnyttjas 
till barnvagnar och vissa portar saknar detta 
utrymme, t ex 4, 10 och 16.   
 Det ryms 1-2 uppfällda vagnar i varje och det finns 
en skena eller träregel att låsa fast barnvagnarna i 
med eget lås. Det är dessa förvaringsutrymmen som i 
första hand ska användas, i andra hand cykelförråden.  

Kabel-TV upphör 8 september 
Comhem gick den 8 september över till att endast 
sända tv-kanaler digitalt och de analoga kanalerna 
inklusive FM-radio via tv-uttaget utgick. Läs mer på 
comhem.se/digitalisering om hur du går över till 
digitala kanaler. 
 
Källsortering i våra grovsoprum 
Alltför ofta står det grovsopor utanför avsedda kärl 
och det ger  föreningen - d.v.s. Dig!  - onödiga 
utgifter. Att vika ihop pappkartonger istället för att 
bygga på höjd och bredd ökar trivseln och gör det mer 
lätthanterligt för de som jobbar med hämtningarna. 
Möbler och liknande som ställs utanför kärlen betalar 
vi extra för.  
Det är inte är tillåtet att ställa farligt avfall; 
sprayflaskor, färgburkar och liknande, i våra soprum. 
Hämtning av den sortens avfall kostar föreningen  
3 500 kr per gång. Det finns flera mottagningar för 
farligt avfall i Hägersten. Miljöstation Aspudden 
Kilabergsvägen 2 vid Shell och Miljöstation 
Västberga, Västbergavägen 4. 
 
Trädfällning och gallring av grenar  
Under veckan som gått har den stora björken intill 
Nisseparken tagits ned. Den, tillsammans med 
framför allt andra björkar, tog stryk under den 
rekordvarma sommaren 2018 och har nu beskurits för 
att inte orsaka olyckor. 
 
Problem med mal 
I en av våra trappuppgångar har det dykt upp problem 
med mal. Vi har varit i kontakt med Anticimex som 
menar att det absolut viktigaste för att få bukt med 
problemen är att hitta källan; den plats där ägg och 
larver utvecklas. När det väl är gjort finns vissa 
produkter som hjälper och som bl.a. Anticimex 
tillhandahåller. Läs gärna på Anticimex hemsida: 
https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem
/identifiera-skadedjur/malfjarilar/ 
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