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Läckage i hus med putsade fasader
Som vi tidigare har berättat har det regnat in i ett par tvåor efter bytet av fasad. Skanska har
nu tätat infästningarna vid dessa lägenheter och åtgärdat inomhus och än så länge håller det
tätt. Det har senare börjat regna in på samma sätt i ytterligare några tvåor. Skanska ser nu över
fasaderna på nytt. För säkerhets skull bör alla som bor i de putsade husen, både i tvåor och i
etagelägenheter, att kontrollera runt fönstren att det inte läcker in. Det gäller särskilt
sovrumsfönstren i tvåorna. Anmäl eventuella problem till Riksbyggen.

Vattenledningar
Det har också förekommit läckage från vattenrören i anslutning till vattenmätaren i en
lägenhet. Enligt rörmokaren berodde det på att rören inte var ordentligt åtdragna. Kontrollera
att ni inte har läckande vattenrör, anmäl eventuella läckage till Riksbyggen för åtgärd.

Parkeringar
Vi har för närvarande en ledig parkeringsplats. Du som behöver en parkering, anmäl intresse
till anne.sahlin@riksbyggen.se eller 021-40 85 68.

Häckar och träd
Styrelsen har fått en skiss över planteringarna i vårt område tillsammans med sortnamn. Den
låga häcken ut mot gatorna är vintergrön liguster (Ligustrum vulgare ’Atrovirens’). Häcken in
mot gården är bok (Fagus sylvatica). Träden i trädgårdarna är äpplen av olika slag.
Sortnamnen i trädgårdarna mejlas till respektive bostadsrättshavare som har anmält
mejladress. Den som i övrigt är intresserad av sortnamnen kan kontakta Anna,
anna.sjostrand@hotmail.com eller telefon 780 47 26.
Om någon av växterna i trädgårdarna behöver bytas ut måste bostadsrättshavaren stå för det
och det kan då vara bra att veta sortnamnen.
Vid lekplatsen växer en ask och ett par fågelbärsträd. På odlingslotterna växer plommon,
sötkörsbär, augustipäron och gråpäron. Vinbärsbuskarna som är mellan odlingslotterna är
allmänna och bären kan plockas av oss alla. Det finns både röda, vita och svarta.

Gräs på odlingslotter
Riksbyggen kan även i år anlägga gräsmattor på odlingslotter och sköta dem mot en kostnad.
Att anlägga en gräsmatta kostar 1 375–1 650 kronor beroende på storlek. Klippning och
kantskärning kostar 295 kronor per timma. Den som är intresserad kan kontakta vår nye
förvaltare Magnus Ohlsson, 031-704 55 18.

Information via mejl
21 av våra 34 hushåll får information från styrelsen via mejl. Vill du också ha information via
e-post i fortsättningen, anmäl det till Anna på anna.sjostrand@hotmail.com.

