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 Solceller 
 Enligt tidigare beslut på årsstämma  2020  har vi 
 under sommaren tittat på möjligheten att 
 installera solpaneler på vissa eller samtliga tak. 
 För att besluta om hur vi ska gå vidare med 
 ärendet krävs en extra årsstämma. Vi 
 återkommer ang datum för extra årsstämma. 

 Trefassystem el 
 Flera av oss har problem med säkringar som går 
 när vi använder spis eller ugn. Vi har idag trefas 
 dragna i vissa delar av husen men inte alla. 
 Under hösten har en elektriker kontrollerat hur 
 elen är dragen och vad som skulle krävas för att 
 dra in trefas till samtliga lägenheter 
 (lägenhetsinnehavaren betalar själva för vidare 
 dragning inne i lägenheten). Beslutas vid extra 
 årsstämma. Vi återkommer ang datum för extra 
 årsstämma. 

 Fint på gården 
 Fler mindre kompletterande planteringar i 
 rabatter kommer genomföras (bl.a. lavendel som 
 for illa av sen frost, en till ros på lekplatsen) 
 Buskarna med snöbär till vänster om port 48B 
 kommer bytas ut mot rhododendron som är grön 
 året om och lättare att sköta. 
 Kameleontbuskar  i pergolan är av Kiwisläktet. 
 Namn efter bladen, som skiftar i färg. Bären är 
 ätbara, smakar kiwi. Prova! Goda när de fått lite 
 mörkare färg.  (Se bilder till höger) 

 Cyklar 
 Cyklarna på gården och i cykelrummet är märkta 
 med ett rött märkband på styret. 
 Du avlägsnar själv bandet på din egen cykel, 
 senast 25 september. 

 Måndag 26 september  kommer alla cyklar som 
 har kvar bandet att avlägsnas och sättas i 
 karantän i sex månader. Efter det avyttras de (vi 

 brukar lämna dem till firma som rustar upp dem 
 och säljer dem vidare). 

 Gårdsfesten 15 september 
 Vi blev ett stort gäng som träffades på 
 gårdsfesten. Föreningen hade anlitat en 
 foodtruck från Mackverket och det bjöds på 
 goda mackor med pommes och dipp. Barnen 
 fick glass på maten också. 
 Det var riktigt kul att äntligen få till en träff efter 
 två år av restriktioner och vi hoppas att denna 
 tradition kan fortsätta under kommande år! 

 Tack för en fin gårdsfest! 

 Kameleontbuskar 
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