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Även om det har snöat i veckan är det nu dags för 
vårstädningen.  
 
Titta gärna runt i era respektive områden på vad 
som bör åtgärdas efter vintern, det kan vara allt 
från målning till lagning av gräsmattor eller staket 
och plantering av nya buskar m.m. Hör av er till 
kvartersombudet i ditt område som ansvarar för att 
eventuella inköp. 
 
Vi startar dagen kl. 09:00 med avbrott för lunch kl. 
12:00, då föreningen bjuder på korv och dricka. 
 

Vårstädning på lördag (24 april) 

Kv 1: 
Peter Imberg och  
Susanna Heinonen, 
D14 

Kv 2: 
Thony och Lena  
Johansson, M63 

Kv 3: 
Bert och Eva  
Hortans, M33 

Kv 4: 
Stig och Gunilla  
Ålbäck, L17  

Kv 5: 
Peter och  
Ann-Charlotte  
Nordström, L59 

 

Råttor 
Styrelsen har undersökt om den gemensamma 
föreningsförsäkringen skulle gå att använda till 
bekämpning av skadedjur men den täcker ty-
värr inte detta. 
 
Nomor som håller på med skadedjursbekämp-
ning har varit på besök hos några  i området. 
För att bli av med råttorna i området rekom-
menderar de att vi gör en gemensam aktion 
kring detta genom den egna hemförsäkringen .  

Nytt utseende och nya  
bilder på hemsidan 
(mysf.se) 
Titta gärna in på hemsidan. Det finns en hel del 
att läsa där.  
 
Vi har också fått in nya fina bilder från byggtiden 
som Peter Nordström har lagt över från diabilder. 
Väldigt kul att se, tack Peter! 
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...lite från ordförandens 
horisont... 
Vi har genomfört vår årliga föreningsstämma 
och ett 20-tal hushåll av 78 var representerade. 
Varför kommer inte fler och ger styrelsen feed-
back och inspiration på verksamheten? 
 
Nu står ett nytt verksamhetsår för dörren och 
den första större aktiviteten är ju den  
traditionella vårstädningen den 24 april. 
 
De vanliga göromålen som rengöring,  
rabattvård, smärre lagningar, klottersanering 
mm skall utföras och inte minst är det ett  
utmärkt tillfälle att umgås och byta  
erfarenheter, även om det egna huset (vi har 
faktiskt 72 likvärdiga hus). 
 
Det har under åren kommit flera nya medlem-
mar till föreningen  
• har vi tagit emot dem väl ?  
• har vi informerat dem om den  

gemensamma skötseln och förvaltningen 
av området ?  

Kolla upp det på städdagen! 
 
Ditt kvartersombud leder och inspirerar dig den 
24:e. 
 
Jag vill avslutningsvis tacka Rigmor Eriksson för 
ett långvarigt och duktigt arbete i styrelsen 
samt hälsa vår nye suppleant Mark Storey (M51) 
välkommen. 

Hälsningar, Ove Moberg 

Hur mår vårt område? 
På årsstämman fick vi veta att styrelsen med 
Anders Norberg i spetsen har lagt ner mycket 
jobb på att kartlägga hur området mår och i 
vilket skick de gemensamma delarna i området 
har, alltså det föreningen äger. Man har inven-
terat allt från armatur, takpannor och stuprör 
till vägar, gemensamhetslokal och lekplatser. 
Allt har sedan klassats i tre kategorier: 
Prio 1: Mycket angeläget 
Prio 2: Inte fullt så angeläget 
Prio 3: Kan vänta ett par år 
 
Dokumentet finns tillgängligt på hemsidan 
www.mysf.se. eller hos Anders Norberg   

Ny belysningsarmatur 
på väg in 
Ove Moberg informerade på Årsstämman om att 
företaget som vi har köpt belysningsarmaturen 
i området från har blivit uppköpta av  
Fagerhult. I och med detta har vår armatur  
utgått från sortimentet.  
 
Styrelsen håller på att se över vilken armatur 
och leverantör vi kommer att använda i framti-
den.  
 
Beslut kommer också tas om armaturen kom-
mer bytas löpande när något går sönder eller 
om hela områdets belysning ska bytas vid ett 
tillfälle. 

Kontakta ComHem 
 
Har du problem med din kabel-TV eller någon 
annan tjänst från ComHem kan du ringa: 
 
Kundservice: 
Telefon: 0771-55 00 00 (samtalskostnad mot-
svarande ett Sverigesamtal) 
Öppettider Kundservice, abonnemangsfrågor 
och teknisk support: 
Vardagar 8-21, lör- och helgdagar 9-18 
 
Besök annars gärna hemsidan www.comhem.se 
där du hittar mycket mer information om  
ComHems tjänster. 
 
ComHem kommer under våren att göra en slut-
besiktning av kabel-TV installationen de utför-
de i området under 2009. 


