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Vattning.
 Lagbasen i städlag 3 efterlyser några som kan hjälpa till med att sköta planteringen i slänten mittemot
LSV 113 - 121. Om ni är intresserade, hör av er till Sture Eriksson LSV 127. Tel 97 16 55.

Lekplatser.
 Lekplatsen vid Eksätravägen (städlag 2), har fått nytt staket och ny sandlådan, sittbänkarna och
”båten” har reparerats. Arbetet med att förnya lekstugan har påbörjats. Arbetet har utförts av Hans
Gustafsson med hjälp av städlaget.
 Lekplatsen Lilla Sällskapetsv (städlag 3) har fått ny sandlåda.
 Vi har bytt ut sanden i samtliga sandlådor.

Garage.
 Under städdagen byttes det ut bultar till garageportarna, samtidigt inspekterades dörrar trösklar och
tak. Det var 75 trösklar som behövde bytas. Arbetet har påbörjats. 29 golv behövde repareras innan
trösklarna kunde läggas på plats. Kostnad för detta underhåll blir ca 100 000:- . Lasse Dahlqvist har
administrerat och hjälpt till med arbetet. När det gäller underhåll av tak och portar kommer styrelsen ta
fram ett underlag till årsmötet.

Sophämtning.
 Samtliga hushåll i föreningen har fått en broschyr där Renhållningsverket informerar om ändrade rutiner
vid sophämtning. Detta kommer bland annat att innebära att vi inte får behålla våra egna soptunnor
utan blir tvingade att ha fem centrala sopbehållare i området.
 Anledningen är skärpta krav från Arbetsmiljöverket som innebär att sopbilar inte får köra in i
bostadsområden. Detta gäller för alla liknande områden i Stockholm.
Detta innebär bland annat att:
* Hämtning av sopor ska kunna ske utan risk för att köra på personer eller egendom i omgivningen.
* Sopbilen skall framföras på en körbar väg som är avsedd för den typen av fordon som förekommer vid
   sophämtning.
* Sikten skall vara fri, så att sopbilen hinner stanna om en person plötsligt närmar sig bilen eller om det
   händer något annat oförutsägbart.
* Framkomligheten ska vara sådan att sopbilen kan framföras utan hög anspänning för föraren.
* Backning får endast ske vid vändning av sopbilen och sikten skall då vara fri.
* Sopbilen ska kunna angöra intill sopkärlens uppställningsplats.

 Vi har fått en karta med ett förslag på placering av fem nergrävda behållare. (Kartan finns upplagd på
vår hemsida). Alla i styrelsen har också en karta.
 Sophämtningsavgiften skall enligt beräkningar minska från dagens 1 725:- per hushåll till 446:-.
 Vi får själva stå för investeringskostnaden. Varje behållare kostar cirka 50-55 000 kronor exkl. moms,
frakt och markarbeten. Detta innebär en kostnad per hus på ca 3 000:-.
 Denna fråga kommer givetvis vara en punkt på årsmötet.

Trevlig sommar önskar styrelsen. 
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