
Informationbrev Juli 2009

V�rens st�ddag

Vid st�ddagen deltog 26 hush�ll. Fr�n st�ddagen kvarst�r f�ljande arbetsuppgifter:
F�rankra gungh�star, st�da pumphuset, g�dning till buskar. Ny st�ddag blir i h�st,
datum meddelas senare.

Staket p� Bandyv�gen

Vid p�farten till cykelv�gen fr�n Bandyv�gen kommer gr�suggor samt staket att s�ttas
upp. L�ngtidsparkering blir i och med detta inte l�ngre till�ten f�r bilar, motorcyklar,
sl�pk�rror, husvagnar och andra fordon. Endast g�stparkering max 24 timmar blir
till�ten.

Bloml�dor (trafikhinder)

Trafikhinder i form av bloml�dor kommer snart att placeras ut p� Fotbollsv�gen.
Bandyv�gen har inte visat intresse f�r trafikhinder. Kontrakta Jocke Bergquist F18 om
det finns intresse f�r bloml�dor �ven p� Bandyv�gen

Lekparken

Anslagstavla p� lekplatsen �r nu uppsatt Ð se bild p� hemsidan
www.angbysamfallighet.se

Utemilj�n kring tennisplan ska f�rb�ttras och en skiss h�ller p� att arbetas fram. F�rslag
som framkommit �r bl.a. basketkorg och boulebana.

F�rs�ljning av fastighet

Vid eventuell f�rs�ljning av fastighet ska s�ljaren informera styrelsen vem man s�lt till
samt tilltr�desdag. Ytterligare rutiner vid f�rs�ljning kommer att arbetas fram under
h�sten.

Problem med varmvattnet

Under ett par veckor i april/maj hade vi problem med varmvattnet. V�rmen kunde
f�rsvinna korta stunder. Detta berodde p� en trasig styrventil. Ventilen byttes ut och
problemen f�rsvann.
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Individuell energim�tning

Arbetsgruppen f�r individuell energim�tning har tr�ffats. Bl.a. vill man m�ta
varmvatten/tappvatten f�r att f� b�ttre underlag till beslut. �ven vattenm�tarnas storlek
har diskuterats och eventuellt kommer byte ske f�r att minska kostnaden.

Byte av v�rmev�xlare f�r v�rmesystemet

Arbete i pannhus f�r byte av v�rmev�xlare �r planerat till augusti/september, mer info
kommer.

Fest?

Finns intresse f�r samf�llighetsfest/knytkalas? Festkommitt� �nskas f�r samordning av
knytkalas den 29 augusti. Tanken �r att vi grillar tillsammans, var och en tar med mat o
dryck. Lite gemensamma aktiviteter som exempelvis tipsrunda. Eventuellt kommer t�lt
att hyras s� festen kan h�llas oavsett v�der. I s� fall t�ltbygge kv�llen innan.
Intresserad?: Maila ditt intresse till styrelsen: styrelsen@angbysamfallighet.se

Hemsidan och email

H�ll utkik p� hemsidan l�pande f�r aktuell info om vad som h�nder i f�reningen:
www.angbysamfallighet.se och gl�m inte att l�mna din mailadress till styrelsen s� att
du f�r information snabbt Ð om du inte har l�mnat din mailadress g�r det p�:
styrelsen@angbysamfallighet.se

Grannsamverkan

T�nk p� att meddela n�r du �r bortrest Ð se info p� hemsidan om grannsamverkan
(under aktuellt), d�r ser du �ven vem som �r kontaktombud f�r respektive omr�de.

Med �nskan om en fortsatt trevlig sommar
Styrelsen.
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