
Söndagen 4/10 klockan 14.00  bjuder  

aktivitetsgruppen in till vårt årliga firande 

av kanelbullens dag i samlingslokalen. 

Firandet är kostnadsfritt och ingen  

föranmälan behövs. Vi ses där!  

Kanelbullens dag 

Visning av badrumsporslin 

Riksbyggen har i samarbete med FM Mattsson, IFÖ och Umia AB ett erbjudande 

till dig som går i renoveringstankar och vill nyttja ROT-avdraget.  

På tisdag 29/9 mellan kl 19.00 - 20.00 kommer en visning av badrumsporslin och 

blandare till både badrum och kök finnas i samlingslokalen. Mer information har 

delats ut tidigare i veckan i samtliga brevlådor. Varmt välkomna! 
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I detta nyhetsblad  

skulle vi vilja passa på 

att dela ut lite ris och 

ros. 

 

Denna gång skippar vi 

riset och kör dubbelt 

ros. 

 

Ros ett till alla er som 

hjälpte till och städade 

tvättstugorna efter  

renoveringen.  

 

Ros två till de  

frivilliga som hela 

sommaren har vattnat 

och skött om våra  

gemensamma  

planteringar. 

Välkommen! 

Sen vårt senaste nyhetsbrev har vi fått en 

hel del nya grannar.  

Cecilia & Joakim, Erik & Madelene,  

Patrik & Åsa m. fam, Gunnar & I-Hsin 

m. fam samtliga på Mjölkvägen. 

Samt Anders & Madilene, Kenneth  

& Maria på Filgränd. Varmt välkomna 

till vår bostadsrättsförening! 

Renovering av garage 

Vid en besiktning tidigare i år uppmärksammades att vi måste renovera innertaken 

i våra garage. Renoveringen kommer ske en garagelänga i taget. Några dagar i  

förväg kommer hyresgäster i aktuell garagelänga kontaktas och få  

parkeringstillstånd för att under renoveringen stå parkerad inne i bostadsområdet.  

Kontaktperson vid frågor är ordförande, Ann-Marie tel: 070 - 664 98 71 

Styrelsen informerar: 

Styrelsen har under september skrivit om ett av våra lån. Då räntorna just nu är väldigt gynnsamma så  

innebär detta att vi på en femårsperiod kommer att spara drygt två miljoner i lägre räntekostnader.  

 

Som de flesta nog redan märkt har kommunen tagit bort all skog på sin mark på Filgränd, där kommer  

under nästa år åtta stycken parhus att byggas. 

Höststädning 

En container för trädgårdsavfall står nu vid fotbollsplanen. 

Den kommer att stå kvar i ca två veckor så passa på att bli 

av med alla sommarblommor som nu börjar ha gjort sitt.  

Kom ihåg att inga sopsäckar får slängas i containern, bara 

rent trädgårdsavfall. 


