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Höststädningen  
Det var mycket bra uppslutning på städdagen! 

Om ni har förslag på arbetsuppgifter utöver de vanliga kontakta gärna ert kvartersombud så att eventuella inköp och planering kan 

förberedas av styrelsen och kvartersombuden. 

 

  

Båten och en lekplats har renoverats 
Båten har under hösten renoverats till toppskick, tack Anne-Marie och Thomas Gahm för ett bra initiativ och väl utfört arbete.  

Ny rutchkana/lekställning har köpts in och istallerats i lekplatsen vid Myrängsvägen 15, tack till er som utfört arbetet. 

 

  

Motioner 
Styrelsen vill påminna om att motioner ska lämnas senast den 31 december till styrelsen så att styrelsen kan förbereda dessa inför 

årsmötet i Mars. 

Snöröjning 
Vår snöröjare står beredd att rycka ut så fort snön kommer. För ekonomins skull hoppas vi på lagom mycket snö. 

Vi måste alla vara beredda på att rycka in och stödskotta och sanda området! Vid mycket snö kan vi behöva skotta radgaragetaken 

samt skotta fram parkeringsplatser då det är svårt för snöröjaren att komma åt på grund av parkerade bilar. Sandvagnar kommer 

att finnas uppställda i området, självklart sandar snöröjaren men ibland behövs det lite extra sand på vissa ställen. Tänk också på 

att vissa parkeringsplatser försvinner till förmån för snöupplag. Försök använda garagen till att parkera bilen.  

Motor- och kupévärmare 
Observera att timer är obligatoriskt vid användande av motor och kupévärmare i våra garage. 
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Dagvattenrör 
Glöm inte att rensa silen i dagvattenledningen/stupröret. Så här på hösten kan det ligga mycket löv i silen och vi har just nu ett 

stopp i en ledning i området och vi vill försöka undvika framtida stopp och kostnader. 

Ekonomin 
Så här har Samfällighetens kostnader fördelat sig under de senaste 12 åren: 

 

 

Parkera inte bilar inne i området!  
Styrelsen vill återigen påpeka att bilar inte ska parkeras inne i området, använd garaget och parkeringsplatser. Det är för att 

utryckningsfordon, brevbäraren, snöröjare och grannar ska kunna komma fram. Det är endast tillåtet att köra in i området vid i och 

urlastning.  

Pssst visste du att…  
i värmeåtervinningsaggregatet på vinden finns det ett element som gör att kondensvatten inte ska frysa till is och bildar en propp. 

Många har kopplat ur elementet eftersom termostaten har slutat fungera. Om ni får en ispropp så blir det läckars och blött på 

vinden. Var vaksam på detta om utetermometern visar kraftigt minus under flera dagar i sträck.  

 

Nostalgibild ifrån ett Myrängsblad 1986 då den stora frågan var Kabel-TV. 

Sköna kanaler! undra på att några var tveksamma. 

   

 

 

God Jul och 

Gott Nytt år 

önskar Styrelsen! 
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