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Visste du att...

...föreningen har köpt in en
gemensam gräsklippare som
står på övre planet i stora
Garaget?
P.s. Hör av er till kvartersombuden om
vilka åtgärder och inköp som måste
göras innan städdagen. D.s.
Följande hushåll är kvartersombud
samt valberedning
Kv 1:
Jansson,
D10

Kv 2:
Stockling,
M59

Kv 4:
Svenson,
L19

Kv 5:
Stengarn,
L55

Kv 3:
Bengtsson
M25

Underhåll av stora garaget
Stora garaget har som många märkt genomgått en rejäl ansiktslyftning, det har målats utvändigt efter att
en hel del av fasaden restaurerats. Arbetet har bedrivits "i egen regi" och ett 30-tal hushåll har bistått
med arbetskraft. Trots att många medlemmar lyst med sin frånvaro gläds vi åt att även de som ej utnyttjar detta garage solidariskt har deltagit i arbetet. Alla som bidragit avtackas med en fest nu i september.
Bra jobbat!
Ett särskilt tack skall riktas till Lasse Pettersson som förutom en jättestor arbetsinsats och stort
kunnande också gladeligt lånat ut verktyg, hämtat och kört bort material mm och inte minst fungerat
som motor för arbetet TACK LASSE !
Styrelsen bedömer att vi sparat 150 000 till 200 000 på att göra jobbet själva.
Vi har också lagat det övre garagedäcket vad gäller sprickbildning i konstruktionen, detta har skett med
hjälp av en entreprenör. Angående felaktigt placerade avloppsbrunnar skall kompletterande arbete utföras i år eller nästa år.

Samglasbutiken
Styrelsen har gentemot Huddinge kommun invänt mot den etablering som skett i anslutning till denna
verksamhet.
Garageporten som öppnades mot Ågestavägen fick efter vitesförläggande slås igen och viss växtlighet skulle återskapas.
Samglas lät därefter uppföra ett högt stängsel som kändes mycket besvärande för de närboende vilket vi och husägarna också invänt emot.
Tyvärr har vi fått avslag på vår senaste invändning.

ComHem
Som ni säkert har märkt pågår det en del arbete i vårt område, och
det är ComHems leverantör som nu för fullt håller på att uppgradera vårt kabeltv-nät.
Om allt går som planerat kommer arbetet vara slutfört den 16:e
oktober. För att hålla den tidsplanen är det viktigt att alla kan vara
hemma eller ge möjlighet för dem att komma in och byta uttag till
de nya ”tre-hål-i-väggen” varianterna. Förändringen till en början är
inte så stor, förutom att alla kommer få en bra tvbild. Vill någon
sedan skaffa andra tjänster som DigitalTV, DigitalTV HD, bredband eller telefoni hos ComHem så
kontaktar man deras kundtjänst. För er som är nöjda som det är kommer det vanliga analoga tvnätet att fungera som tidigare och utan några som helst kostnader, dvs det ingår i samfällighetsavgiften som tidigare.

Påminnelse om Motioner
till Årsstämman

Innan 2009 är slut vill vi påminna om att lämna in
eventuella motioner till styrelsen. Senast den 31
december vill vi ha era förslag. Lägg dem i
Ordförande Ove Mobergs brevlåda på
Lindmätarv. 33. Motionerna ska handla om hur
vi kan förbättra, förändra eller förnya vår
samfällighet. Inlämnade motioner
diskuteras och beslutas på Årsstämman 2010.

