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”Lunden” 
 

Lövkrattardagen Inställd! 

Eftersom gårdarna nu är täckta av snö och slask ser vi ingen 

ide att vi alla skall behöva vara ute i helgen. Utan vi får njuta 

av helgen på annat vis och se fram emot vårstäddagen. 

Trevlig helg! 

Snöfall 

Många har undrat över varför gårdarna fick vara täckta med 

snö så länge. Denna info finns på hemsidan och facebook 

men för er som inte går in där kommer den även här. 

 

Vi har i flera år haft snöröjningskontrakt med Snöjouren, dessa 

fick framkomlighetsproblem på onsdagen, och när han då 

skulle komma på torsdagen fick chaffören en stroke. Därav 

blev det först röjt på fredagen 
 

  Tvättstugan 

Som flera vet, har det blivit strul med den ena mangeln efter flytten 

till tvättstugan. Denna har kopplats in baklänges och står lite 

otympligt. Korrigering av detta är på gång. 

Vi kommer också införskaffa en ordentlig arbetsbänk till tvättrum 2, 

likt den som ni har haft i mangelrummet innan.  

Vi tackar för tålamodet, samt tack till er som har kommit med 

feedbacken. 

 

Julbelysning 

I år kommer vi tyvärr inte att ha våra vanliga ljusslingor i träden på 

gårdarna. Detta pga en del av dom har blivit trasiga eller inte är 

uppsatta på rätt sätt när det gäller säkerhet. Eftersom det är ett 

större projekt att åtgärda kommer vi se över detta till våren, och 

förhoppningsvis komma fram till en trevlig och hållbar lösning. 

 

 

Vad som har gjorts: 

 Påskrivet kontrakt för 

preliminär 

undersökning av bygg 

på taken 

 Första stegen i 

renovering av 2.an i 

nummer 27. 

 

Viktiga meddelanden 

Vi vill påminna alla om att 

det inte är tillåtit att ha något 

monterat utstickande från 

balkongen. Dvs sånt som: 

 Parabolantenner 

 Blomlådor 

 Prydnadssaker, mm 

Detta kan annars orsaka en 

potentiell fara. Dessa föremål 

kan rasa och skada både 

människor och fasad. 

Har man/vill man ha dessa 

uppsatta måste de monteras 

innanför balkongen, så att 

det inte finns någon risk at de 

rasar ner på människor & 

fasad. 

 

 


