
Ingen har säkert undgått att märka att det har borrats på Mjölkvägen under sommaren. Projektet för  

bergvärme går enligt plan och driftsättning sker senare i höst. De uppgrävda gräsmattorna kommer att sås 

igen till våren. 

Bergvärme 

Tomtgräns 

Inför kommande gallring av sly och snårskog har vi stakat ut tomtgränsen längs 

Mjölkvägen och Filgränd, detta för att vi ska kunna vara säkra på att vi inte är inne 

på någon annans mark. Dessa markeringar måste få stå kvar till dess att beslut 

kring gallringens omfattning är fattat.  
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Välkommen! 
 

Sen vårt senaste nyhetsbrev har vi fått  
fyra nya grannar.  

 
Vi vill passa på att hälsa Fathi på  

Mjölkvägen, Kent på Mjölkvägen, Sune på 
Ersbodavägen och Helena på Filgränd varmt 

välkomna till vår  
bostadsrättsförening. 

Styrelsen informerar: 

Som många av er säkert redan uppmärksammat har vi fraktat hit en container inför höststädningen. I vanlig 
ordning är containern endast avsedd för trädgårdsavfall. Datum för höstens städdag meddelas senare. 

Fuktskador garage 

Som nämndes i förra infobladet så har fuktskador upptäckts 

i garagetaken. Eftersom omfattningen av skadorna inte var 

känd så anlitades en expert som undersökte taken. Tyvärr 

var problemen allvarligare än befarat och samtliga  

garageyttertak måste renoveras. Garagelängorna på  

Ersbodavägen var värst drabbade och därför beslöts det att 

dessa skulle renoveras först. Garagetaken på Mjölkvägen 

åtgärdas nästa år. 

Skrotbilen på Filgränds parkering 

I juni installerades nya energisnåla torktumlare och torkskåp i våra tvättstugor. Luddfiltren är placerade på 

lite andra ställen jämfört med på de gamla maskinerna. Observera att det på torktumlarna finns två luddfil-

ter som ska rengöras efter användning. Utförliga instruktioner finns uppsatt på maskinerna. 

Nya torktumlare och torkskåp   

Före sommaren dumpades en skrotbil på Filgränds parkering. Styrelsen kontaktade tidigt vaktbolaget som 

skrev ut böter samt uppmanade ägaren att flytta fordonet. Men eftersom ägaren inte gjorde det startades 

proceduren för att få skrotbilen bortforslad. Enligt lag kan endast statliga myndigheter och kommuner  

besluta om bortforsling av fordon och eftersom det var semestertider tog det lång tid för Umeå Kommun  

att besluta och verkställa bortforslingen vilket skedde först i augusti. 


