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Blåviolbladet 

 

Den nya styrelsen efter det senaste årsmötet i föreningen består av: 

- Rolf Andersson, ordförande (16E) 

- Robert Hall, vice ordförande (8C) 

- Gösta Holmberg, sekreterare (2A) 

- Ida Falk, kassör (8C) 

- Arne Eklund, ledamot (4C) 

- Suppleanter: Dan Norén (2C), Evgeny Lachkov (10D) och Magnus Ekengren (16A) 

 

Har du idéer eller förslag så kontakta gärna någon i styrelsen, eller lägg en lapp i föreningens 

brevlåda (2E) 

 

 

Som alla vet är biltrafik förbjuden på grusgångarna. Detta beror på att det finns rör under 

gångarna som kan gå sönder vid trafik. Detta gäller även taxi- och flyttbilar. Enda undantaget 

är utryckningsfordon!  

 

 

Vi ber alla medlemmar att parkera på sina respektive parkeringsplatser och hålla våra 

gästparkeringar lediga för våra tillfälliga gäster. 

 

 

Varje lägenhet ska ha en nyckel till el- och vattencentralen på 

utsidan av varje lägenhet (utanför badrummet). Det är en liten 

nyckel med svart plast, se bilden här intill. Det är viktigt att alla 

lägenheter har en sådan, då dessa används för att stänga av 

vatten och el i händelse av t.ex. översvämning. Kontakta 

styrelsen om du inte har en sådan nyckel. 
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Inför den stundande sommaren vill vi särskilt påminna alla medlemmar i föreningen om 

några saker: 

- Grillning (undantag elgrill) är inte tillåtet på balkonger och altaner. Detta beror på 

den mycket stora brandrisk som grillning medför. Vill du grilla så flytta ut din grill en 

rejäl bit på gräsmattan, eller använd någon av föreningens grillar på innergården! 

 

- Våra grönytor ska användas, men undvik om möjligt att göra stigar i gräset, använd 

grusgångarna för att ta dig till och från din lägenhet. Det är svårt att få gräset fint när 

det har blivit stigar, och det innebär att vi måste så om gräset, vilket leder till både 

extra kostnader och merarbete. 

 

- Vår trädgård är allas ansvar och den blir inte finare än vi själva gör den! Ta därför tag 

i ogräs i häckar och gräsmatta, eller ta ett varv med gräsklipparen när gräset börjar bli 

långt! Om vi alla hjälps åt blir arbetet inte betungande för någon av oss.  

 

o Gräsklippare och trimmer finns i undercentralen (mitt emot Blåviolstigen 1), 

nyckel finns hos Gösta (2A), Robert (4E), Arne (4C), Robert (8C), Pär (12A), 

Andreas (16D), Rolf (16E) 

o Övriga redskap för trädgårdsskötsel finns i soprummen 

o Vid varje hus finns vattenslang för bevattning (vattna helst kvällstid!) 

o Under den eventuellt torra sommaren måste våra träd vattnas. Vid varje hus ska 

det finnas bevattningsspjut för träden, använd dessa så får träden vatten en bit 

ner i marken och klarar sig bättre 

 

 

Då vi har många nya medlemmar skickar vi denna gång med våra trivselregler, där du kan 

läsa mer om vad som gäller i vår förening! 

 

 

Om du åker bort under sommaren så prata gärna med dina grannar så kan de hålla ett öga 

på lägenheten, och använd gärna en timer så att lägenheten ser bebodd ut. Det minskar 

risken för inbrott! 

 

 

 

Slutligen vill vi önska alla en riktigt glad och skön sommar! 

// Styrelsen 


