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Med engagemang i föreningens 
arbete hjälps vi åt – för låg 

boendekostnad och hög trivsel ! 

 

 

INFOBREV JUNI 2010 
 

Nya medlemmar 

Vi hälsar nya medlemmar, Ralångsvägen 5 – lgh 48 Aldskogius/Rosshagen, välkomna i föreningen. 
 
ComHem 
Föreningen har nu kommit överens med ComHem om kompensation för tidigare störningar. 
Föreningen och de medlemmar som berörts får 3 månaders kompensation på abonnemangen. Hör du 
till dem som får kompensation ser du det på din faktura. 
 
Nedskräpning 
På förekommen anledning får vi återigen påminna om att alla tar hand om sitt eget skräp och slänger 
det på avsedd plats  och inte använder föreningens mark som soptipp. 
 
Lek – och grillplats 
Som ni säkert har sett så är nu lek- och grillplatsen färdiga. Vi tackar David och Olga Edmark, Gretha 
Winsa och Mikael Mannberg för ett fantastiskt bra utfört arbete. 
 
Årstastråket 
På initiativ av projektledaren från SBC, Michael Thunström, så hölls ett möte med styrelsen den 17 
juni. Man har nu lagt ner planerna på att ta föreningens mark i anspråk och husets höjd har sänkts till 
5 våningar. Nästa steg blir utställningsskedet någon gång kvartal 4 2010 och vi måste då lämna nya 
synpunkter om t.ex. Ralångsvägens avstängning. Vill ni läsa mer om de synpunkter som inkommit så 
hittar ni dem på Stadsbyggnadskontorets hemsida, Samrådsredogörelse, länken finns på föreningens 
hemsida (under Aktuellt).  
 

Uteplatser 
Vi vill påminna om att ni som disponerar uteplatser inte ska använda dessa till förvaring. Förvaringen 
skall ske i vinds eller källarförråd. På uteplatsen skall trädgårdsmöbler och blommor finnas och inget 
annat. 
 
Elskåp 
Installation av elskåp till övre parkeringen kommer att utföras under augusti/september, 7 skåp 
kommer att monteras. De platser som ligger ut mot Vättersvägen kommer att bli 6 st, vilket innebär att 
de kommer att målas om och bli större. 
 
Under sommaren och natten är tjuven på språng … 
Under semestertider är det flest inbrott under hela året. Ta därför gärna kontakt med en granne om ni 
reser bort så att grannen kan hjälpa till med att släppa in post som sitter i brevinkastet och som vet att 
det inte ska vara någon i er lägenhet. Vi ber er som är hemma att också vara vaksamma på vad som 
rör sig runt våra fastigheter. 

 
Semestertider 
Styrelsen har som alla andra semester och som vanligt kommer vår e-mail och telefon att lyssnas av. 
Via e-mail når ni oss på styrelsen@bolmen2.se och telefon 070-610 34 90. Övriga ärenden hänvisar vi 
till information om felanmälan som ni tidigare fått och som också finns anslagna i portarna. 

 
Trevlig sommar! 

Styrelsen 
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