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Utebliven flaggning 

Som många medlemmar påpekat 

har flaggningen missats vid ett par 

tillfällen sedan i våras. Det finns 

ingen bra ursäkt för detta utan vi 

kan enbart konstatera vilket 

utmärkt jobb Olle Eriksson gjorde 

som flaggansvarig. För att kunna 

flagga bättre i framtiden söker 

Bolinderbyn därför en medlem 

som kan tänka sig sköta flagg-

ningen. Hör av dig till styrelsen 

om detta är något för dig. Ett 

mindre arvode utgår för 

uppdraget. 

 

Att lösa det via fastighetsskötaren 

är tyvärr inte möjligt då de, som 

alla andra, oftast är lediga på 

flaggdagar. 

 

Dräneringar 2014 

Vid länga 13 grävs det nu för fullt, 

fastän det känns hjärtskärande att 

gräva upp rabatter i full blom. 

Arbetena rullar på bra och 

beräknas ta ca 3 veckor. Med 

erfarenheterna från länga 13 

kommer höstens dräneringar att 

gå mycket smidigare.  

 

 

Renovering av tvättstuga 

Planerna för renoveringen av 

tvättstugan tar fastare form. Det 

blir GP Bygg som gör jobbet som 

är planerat till sommarmån-

aderna (start antingen v27 eller 

v30). Tyvärr kommer vi under 

arbetenas gång att behöva 

stänga av hela övre planet i 

tvättstugehuset i sex veckor. En 

tillfällig tvättstuga med en 

tvättmaskin och en torktumlare 

kommer installeras i rummet 

brevid snickarlokalen men kapa-

citeten kommer att vara be-

gränsad. Passa alltså på att tvätta 

så mycket det går innan 

tvättstugan stänger. Hör även 

gärna efter med grannar om ni 

kan tvätta hos varandra. Styrel-

sen beklagar trasslet men det 

finns ingen möjlighet till bättre 

lösning. 

 

Trasig torktumlare 

Den gamla torktumlaren har nu 

slutgiltigt givit upp andan. Efter-

som renoveringen är nära 

förestående köps en ny in först 

tills dess. 



 

 

Inga sopskjul 

Tyvärr kommer kommunen inte 

att tillåta något avsteg från 

detaljplanen för våra sopskjul, i 

varje fall inte för skjul längs 

Bolindervägen. Kanske i "mindre 

känsliga lägen" dock. Då nuvar-

ande förpackningsinsamling nått 

sin maxkapacitet funderar 

styrelsen på andra placeringar för 

i varje fall delar av källsor-

teringen.  

 

   
Vädringsbeslag 

På förekommen anledning kan 

det vara på sin plats att påpeka 

att låshakarna för fönstren inte är 

tillräckliga för att hålla fönstren 

öppna vid vädring. Vid vindstötar 

kan fönstret blåsa upp, i värsta 

fall så hårt att det går sönder och 

faller ner. Om du vill vädra, måste 

du ha riktiga vädringsbeslag. 

Dessa är dessutom som en extra 

bonus oftast barnsäkra.  

 

Sopsortering 

Tyvärr är det någon medlem som 

upprepade gånger lämnat gamla 

 

färghinkar och annat skräp vid 

återvinningsstationen. Därför be-

hövs det återigen påpekas att inga 

sopor får lämnas på platsen. Finns 

det inte ett kärl för det du vill 

slänga får du ta med det hem igen 

och sedan ta det till kommunens 

återvinningsstation. 

 

Fiberinstallation 

Tidplanen för installationen av 

fibernätet börjar klarna: i augusti 

kommer en fiber att dras till 

tvättstugehuset, i september dras 

fiber till alla hushåll och mot slutet 

av oktober kommer vi kunna 

använda nätet. 

 

Kalender 

17 juni – Styrelsemöte 

30 augusti – Föreingsloppis 
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