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Informationsblad för medlemmarna i Myrängens samfällighetsförening.  
Vill du göra ett inlägg kontakta Malin Asplund L53 (malin@mysf.se)  

Vårstädning 
Lördagen den 6 maj 

Årets vårstädning blir lördagen den 6 maj då det 
förhoppningsvis har blivit vår på riktigt.  
 
Vi träffas kl. 09:00 och håller på till ca 15:00.  
 
Till lunch serveras: Kokt korv med 
bröd och något att dricka. 
 
Årets kvartersombud är:  
Kv1.— Fredrik Melberg och Anna Åkerblom, D20 
Kv2.—Ulf och Kerstin Håkansson, M55 
Kv3.—Björn och Marie-Louise Askinger, M21 
Kv4.—Lennart och Kristina Fält, L25 
Kv5.—Jonas och Elisabeth Steinhauf, L51 

Visste du att... 
... föreningens medlemmar kan hyra porslinet i 
träfflokalen även om man inte har för avsikt att 
hyra hela lokalen.  
 
Kontakta Marie-Louise Askinger, M21 för mer 
information. 

Containrar 
Här kommer lite information från SRV-Återvinning 
angående containrarna som kommer att finnas 
tillgängliga under vårstädningen: 
 
I containrar hyrda av SRV får allt slängas så länge 
det inte är miljöfarligt eller miljöskadligt. Ex på så-
dant som EJ får slängas: 
 
√ Batterier, Lysrör, Glödlampor 
√ Däck 
√ Data, el & elektronikskrot 
√ Eternit 
√ Färgburkar, (gamla, torra är OK) 
√ Olja, Kemikalier 
√ Kyl & Frys 
 
Kyl & Fryshämtning kan beställas på telefon 08-
608 90 70. 

Containers får ej vara överlastad, dvs inget får 
sticka upp över kanterna. Observera att schakt-
massor, jord, grus, betong m m innebär att con-
tainern blir mycket tung. Nettovikten på contain-
rar är 8.5 ton. 



När solens värme når dig 
     I vårens första dag 

Då fylls du utav känslor  
  Av många skilda slag 
En glädje och en lättnad 
   Att vintern tinat bort 

En ångest inför sommaren 
  Som är så rysligt kort  

dikt av Liliann   

Garageportarna 
Nu har den första delen av garageportsbytet 
färdigställts. Kvarter 4 har fått nya portar och 
bytet har efter omständigheterna gått bra. Den 
nya leverantören har gjort ett bra jobb och vi 
kommer att använda samma firma till övriga ga-
rageportsbyten.  
 
På årsstämman bestämdes att genomföra bytet 
av de återstående garageportarna på Lindmä-
tarvägen och Dagsvärmarvägen vid ett och 
samma tillfälle under 2006 istället för att dela 
upp det vid två olika tillfällen under de komman-
de två verksamhetsåren som tidigare beslutats. 
 
Styrelsen har i uppdrag att gå vidare med upp-
handlingen av de resterande garageportarna. 

Årets styrelse och för-

troendevalda 2006 

Ordförande:  

Magnus Asplund – L 53, nyval 1 år 
 
Kassör:  
Mirja Ekestubbe – M 29, nyval 2 år 
 
Ord. Ledamöter:  

Lars Lindström – M 11, kvarstår 1 år 
Anders Norberg – M 27, nyval 2 år  
Fredrik Gregeby – L 69, nyval 2 år 
 

Suppleanter:  
Marie-Louise Askinger – M 21, omval 1 år 
Mikael Johannesson – M 53, omval 1 år 
Rigmor Eriksson – L 63, nyval 1 år 
 
Revisorer:  
Lennart Fält – L 25, kvarstår 1 år 
Lennart Karlsson – D 16, nyval 2 år 
Revisorsuppleant för Lennart Fält:  

Thomas Gahm – D 18, nyval 1 år 
Revisorsuppleant för Lennart Karlsson:  

Britt Hägglund – D 8, nyval 1 år 


