
 

Oktober 2014 Nr. 133 sedan starten 
 

 

 

Höststädning 

I helgen den 25-26 oktober är det 

höststädning. EFS har redan 

börjat med löven så då har vi tid 

över att pyssla om våra framsidor, 

baksidor och även runt p-

platserna. Precis som i våras är 

containrarna inte bara till för 

trädgårdsavfall utan det är två 

fraktioner: 

 

Brännbart = allt som brinner, tex 

löv, trä, plast, papper. små 

mängder metall dock OK (tex spik 

& skruv). Inget giftigt som tryck-

impregnerat eller slipers. Ej heller 

jord, skaka ur rötterna på 

eventuella buskar/plantor. 

Grovsopor = Det som inte brinner, 

tex metall, glas. porslin etc.  

 

Genom att följa dessa enkla 

regler räcker containrarna 

till fler medlemmars 

avfall. Kom ihåg att 

felsorterat är värre 

än osorterat! 

 

 

 

 
Asfaltering! 

Asfalteringen av alla p-platser 

längs Bolindervägen upp till 

Metallvägen är i full gång. Nu 

under v43 görs alla platser på den 

udda sidan och nästa vecka tas 

platserna på den jämna sidan samt 

gången framför länga 13. Se till att 

utrymma din plats senast söndag 

kl 15.00, annars går det inte att 

asfaltera. Målning är tänkt att ske 

direkt efter asfalteringen men i 

skrivande stund är det oklart om 

platserna på udda sidan hinns med 

under v43. I så fall kan platserna 

behöva utrymmas en dag till vid 

ett senare tillfälle. 

 

När p-platserna är färdiga kan det 

bli en viss omsortering av till-

delningen så att alla får kortast 

möjliga avstånd till sin plats. När 

allt detta är klart blir 

förhoppningsvis Bolindervägen 

mer framkomlig. 



 

 

1.  

Fiberinkoppling 

Våra fiberrallare jobbar på i ett 

rasande tempo. Alla stomfibrer är 

redan förlagda och nu följer 

dragning till lägenheterna. Till vår 

stora glädje har det gått att 

använda värmekulvertarna nästan 

överallt, det är bara två korta 

sträckor där det behöver grävas i 

gräsmattan. Stort tack till alla 

medlemmar som hjälpt till genom 

att bereda tillträde till rallarna. 

 

När alla fibrer är framdragna 

följer installationen i lägen-

heterna. Ursprungligen var det 

planerat att fiberdosan skulle 

komma i vardagsrummet i alla 

lägenheter men för burspråks-

husen kan det bli hallen istället, 

detta pga den stora mängden 

skjul och andra installationer på 

baksidan som gör det svårt att dra 

kabeln på ett säkert sätt. 

Styrelsen försöker lösa detta på 

bästa sätt. Det är dock ganska 

vanligt att fiberdosan sätts i 

hallen, det är inte bara ett TV-

uttag utan en bredbandskälla. 

Hela installationen beräknas vara 

färdig före nyår. 

 

 

Dränering 

Dräneringen vid länga 18 rullar på, 

dock i lite lägre takt än planerat 

pga geggan. Trapporna monteras 

denna vecka och därefter påbörjas 

länga 20 innan länga 18 är helt 

klar. Fyllnadsmassorna behöver 

nämligen sjunka lite mellan 

varven. 

 

Kalender 

25-26 oktober - Höststädning 

21 november - Styrelsemöte 

16 december - Styrelsemöte 
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