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Tvättstuge-

renovering 

Byggstarten för 

tvättstugerenov

eringen är nu 

spikad till v27. 

Det blir lite kort tid att tvätta 

undan sommarkläderna nu men i 

gengäld är tvättstugan klar till 

skolstart. Observera att hela övre 

plan i tvättstugehuset kommer att 

vara stängt. 

 

Fönstermålning 

Den målerifirma 

vi tänkt nyttja 

för årets fönster-

målningar har 

fått ett annat 

stort uppdrag och har tyvärr 

signalerat att de inte har tid för 

oss.  Egentligen har vi ett muntligt 

avtal (det skriftliga skulle just 

skrivas på) men att söka strid och 

tvinga någon att måla mot dennes 

vilja kan slå fel, det är ju ändå 

arbeten i våra lägenheter som 

kräver försiktighet och hänsyn. 

Det kan alltså hända att årets 

målningar skjuts upp ett år. 

 

 

Styrelsen letar efter en annan 

lösning för att åtminstone få till 

stånd en renovering av de 

rötskadade altandörrarna i nedre 

byn i år. 
 

P-platser 

Det är lite av parkeringskaos i 

mitten av Bolinderbyn och därför 

kommer ett antal nya p-platser 

att anläggas i förlängningen av 

redan existerande p-platser. 

Dessa arbeten är tänkta att ske 

när det asfalteras runt de 

nydränerade längorna i höst. Mer 

information om exakt placering 

kommer. 
 

Sommartider 

Tänk på att meddela grannar om 

ni reser bort i sommar och kanske 

även be om lite hjälp. Fulla 

brevlådor eller oklippta gräs-

mattor tyder på frånvaro och kan 

locka till sig skumma element. Om 

ni har avstängningsventiler i 

lägenheten, lämna gärna nycklar 

till någon granne som är hemma 

så att värme/vatten kan stängas 

av om olyckan skulle vara 

framme. 

 



 

 

Individuell mätning 

I medierna har det skrivits en del 

om en ny lag om individuell 

mätning av tex värme och 

varmvatten. I och med att vi har 

differentierat månadsavgifterna 

med uppvärmingen som en på-

verkande komponent anser 

styrelsen att vi redan uppfyller 

kravet. Riktig individuell mätning 

skulle dessutom vara alltför 

orättvis i Bolinderbyn, det är 

stora skillnader i uppvärmning-

sbehov mellan lägenheter (tex vid 

gavlar) men även i hur väl varm-

vattenförsörjningen fungerar. Läs 

mer tex på: 

http://www.dn.se/ekonomi/nu-

ska-alla-betala-for-sin-egen-

varme/ 

om den nya lagen. 

 

Progressiva avskrivningar 

Det har även skrivits mycket om 

hur nya regler för avskrivningar 

kommer skapa kris för vissa 

bostadsrättsföreningar. Detta är 

inget som påverkar Bolinderbyn 

då vi är en gammal förening där 

husen i princip är avskrivna. Våra 

avskrivningar löper på som 

tidigare. 

 

Föreningsloppis 

Det blir en loppis i år också, den 30 

augusti vid tvättstugehuset som 

vanligt. Passa på att rensa lite 

hemma så att dina gamla saker 

kan glädja andra i byn. 

Utomstående är givetvis välkomna 

att köpa men säljandet är reser-

verat för Bolinderbybor. E-posta 

till 

info@bolinderbyn.se 

om du vill boka ett bord. 

Samtidigt passar vi på att officiellt 

inviga den nya tvättstugan. 

 

Kalender 

25 augusti – Styrelsemöte 

30 augusti – Föreningsloppis 
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