Informationsblad sommar 2020
Styrelsen 2020
Tack till alla som deltog på årets stämma trots de
ovanliga omständigheterna med digital mötesplats!
Nedan är styrelsen som valdes till att leda föreningens
arbete under året:

förståelse för att vi ytterligare en sommar drabbas av
arbeten på våra marker.

Föreningen är just nu i stort behov av p-platser!
Om du är bortrest eller på något sätt inte nyttjar din
p-plats i sommar – vänligen hör av dig till styrelsen så vi
kan nyttja p-plats som ersättningsplats. Vi kompenserar
genom att inte debitera hyra för den tid ni lämnar över
p-platsen.

Balkongrenovering port 30, 32 och 42 klar
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Markarbete juli - september, trasiga avloppsrör
Föreningen har återigen drabbats av en skada orsakade av
dåliga avloppsrör. När sista renoveringsetappen i port 10
var klar och dessa rör nu var hela, upptäcktes vi att det
rinner vatten från väggen i cykelförrådet i port 22
orsakade av trasiga avloppsrör under marken utanför.
Marken utanför port 22 måste därför grävas upp och
rören ersättas. Grävarbetet görs etappvis och p-platser
behöver stängas av under perioden juli - september.
Entreprenör för arbetet är StrömWik / Lidingö
Sprängteknik – de kommer att informera kontinuerligt i
varje trapphus. De kommer också att göra sitt yttersta för
att inte behöva fälla eller skada träd – det är dock inget vi
kan garantera. Vi hoppas att alla våra medlemmar har
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Nu är den här etappen med balkongrenoveringar så gott
som klar. Vi väntar bara på en slutbesiktning och arbetar
för att göra det bästa möjliga för att tillsammans med vår
trädgårdsmästare återställa trädgårdarna som ställvis
tagit skada. I sinom tid kommer samtliga föreningens
balkonger att renoveras. Det finns ännu ingen plan för
när nästa etapp förväntas ske eller vilka balkonger som
omfattas.

Renovering av tvättstugan och trapphusen skjuts upp
Dessvärre måste vi skjuta på de arbeten som var
planerade under 2020; tvättstuga och trapphus. Skadorna
i våra liggande stammar måste repareras akut och
innebär att vår ekonomi under en period kommer att vara
ansträngd. Alla inplanerade arbeten som tvättstuga och
trapphus måste vi skjuta på till 2021 då vi räknar med att
ekonomin är i balans igen.

Barnvagnsparkering
Vissa av de sedan länge utrangerade soprummen har gjorts om
så att de kan användas till barnvagnsparkering. Det får plats 1-2
barnvagnar beroende på om de står ihopfällda eller ej. Finns det
ledigt utrymme uppmanas alla att ställa barnvagnarna där, allt
för att säkra utrymningsvägarna. Arbetet med att göra
soprummen till barnvagnsparkering sker successivt och när de
kan tas i bruk meddelas det på anslagstavlorna. Vill ni vara
med, hjälpa till? Kontakta i så fall styrelsen!

Möjligt att köa för byte av parkeringsplats
Styrelsen har nu öppnat upp för
möjligheten till att köa för byte
av parkeringsplats. Skicka ett
mail till styrelsen och se
hemsidan för mer info.
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