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Förord
Här kommer ett riktigt sommarnummer från redaktörerna för Myrängsbladet. På grund av
sjukdom och semestrar blev tyvärr detta blad försenat några veckor och de flesta av Er får
förmodligen läsa det när Ni kommer hem från Er semester. Vi kan dessbättre glädja oss åt att
vädret har varit bra de senaste dagarna efter en ganska osäker inledning av juli.
På baksidan av Myrängsbladet finner Ni en förteckning över samtliga avstängningsventiler i
området. Något som är viktigt att känna till med tanke på problemen med läckage från pannor
som har drabbat flera fastighetsägare.
En riktigt glad sommar önskar styrelsen för Myrängens Samfällighetsförening!

Information kring
intresseanmälningar
Det gick ut två intresseanmälningar till föreningens
medlemmar, en som berörde husens fläktsystem
och en som berörde våra pannor. Den
intresseanmälan som gick ut om vårt fläktsystem
fick in 33 stycken intresseanmälningar,
motsvarande 45% av alla hushåll. Arbetet
påbörjades v.21 och avslutades strax innan maj
månads utgång. Det var 20 stycken hushåll som
visade intresse av att byta pannor. Bytet kommer att
ske i två etapper och beräknades vara klart till
midsommarhelgen.

Ett tips kan vara att sätta upp en lapp på
anslagstavlorna i vårt område, det kanske finns en
granne i området som längtar efter att få köpa en
bättre begagnat cykel.

Ny kassör
Rigmor har under de senaste åren haft ansvaret för
föreningens ekonomi och skött uppgiften strålande.
Det här är dock sista året som Rigmor sitter i
styrelsen och vill vill därför passa på att gå ut med
en efterlysning till föreningen efter lämpliga
kandidater.

Hantverkare
Problem med Cykelförvaring
Detta är en uppmaning till alla er som har cyklar
(idag 32 st ) i vårt stegrum och förråd i övre garaget
på Myrängsvägen.
Du som av olika anledningar inte använder din
cykel längre, sälj den.
Du som har vuxna barn som har flyttat hemifrån, ta
bort deras cyklar.
För dig som fortfarande använder cykel, nu är det
dags att ta ut den och byta luft i däcken eftersom
detta utymme endast är avsett för vinterförvaring.

Är du duktig inom ett speciellt område som t ex el,
bygg, vatten och vill hjälpa dina grannar?
Styrelsen har fått förfrågningar om vi känner
duktiga målare, rörpulare osv. Vi vill därför
sammanställa en lista på hantverkare i området som
kan tänka sig att hjälpa sina grannar med tips och
råd eller även att genomföra arbeten.
Lämna era uppgifter till Carita Stengarn,
Lindmätarvägen 55.

FÖRTECKNING ÖVER AVSTÄNGNINGSVENTILER I GRUNDPLANER SAMT
VID VILKA HUS DE OLIKA VENTILERNA KAN STÄNGAS AV VID BEHOV
Ventil nr: Placerad i hus:
1
2
3
4

Lindmätarvägen 23
Etapp 1
Lindmätarvägen 43
Etapp 3
Lindmätarvägen 45
Etapp 2
Lindmätarvägen 65
Etapp 2

5

Lindmätarvägen 53
Etapp 3

6

Dagsvärmarevägen 22
Etapp 3
Dagsvärmarevägen 12
Etapp 4
Myrängsvägen 49
Etapp 5
Myrängsvägen 57
Etapp 5
Myrängsvägen 25
Etapp 6
Myrängsvägen 11
Etapp 7
Myrängsvägen7
Etapp 7

7
8
9
10
11
12

13
A

Myrängsvägen 7
Etapp 7
Träfflokal

B

Träfflokal

Stänger hus:
Lindmätarvägen 15-23
Lindmätarvägen 15-43
Lindmätarvägen 45-51
Lindmätarvägen 15-43
Lindmätarvägen 45-51
Lindmätarvägen 65-79
Lindmätarvägen 56-63
Lindmätarvägen 15-43
Lindmätarvägen 45-51
Lindmätarvägen 65-79
Dagsvärmarevägen 14-22
Dagsvärmarevägen 6-12
Dagsvärmarevägen 6-22
Myrängsvägen 47-63
Myrängsvägen 55-63
Myrängsvägen 25-33
Myrängsvägen 3-23
Myrängsvägen 3-15
Myrängsvägen 3-7
Parkeringsdäck
Skyddsrum
Parkeringsdäck
Skyddsrum
Etapp 1,2,3 och 7
Parkeringsdäck
Skyddsrum
Etapp 6, Myrängsvägen 25-33
Etapp 4 och 5
Etapp 6, Myrängsvägen 39-45

