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MÅNADSINFORMATION – SEPTEMBER 2014 

 

Hej och välkommen åter från en fantastik varm och skön sommar. Denna gång är det ett kort 

månadsinfo då det inte hänt så mycket och vi därmed inte har så mycket att berätta om. Först vill 

vi dock hälsa Camilla Bladh välkommen till föreningen. Camilla flyttade in under sommaren på 

Rättar Vigs väg 35. 

 

Under sommaren har våra lekplatsers upprustning blivit klar. Tre sandlådor har fått ny sand och 

kattnät. Förhoppningen är att kattnäten ska hjälpa oss att hålla sandlådorna befriade från katter 

för trevnadens skull. Dock fungerar det inte om vi inte alla hjälps åt att se till att kattnäten alltid 

ligger på plats och fyller sin funktion. Vi vuxna får kanske ta det största ansvaret men berätta 

gärna för barnen så att de ibland kan komma ihåg att lägga över nätet när man lekt färdigt. 

Styrelsen beslöt efter stämman att försöka renovera den stora rutchkanan så att den kunde 

behållas. Detta är nu gjort och rutchkanan har fått nytt klätternät och det delvis ruttna golvet i 

tornet har ersatts med nytt. 

 

Nästa händelse i föreningen är: 

 

 

Städ- och arbetsdag 

 

Lördagen den 18 oktober med start kl 10 

Samling utanför tvättstugan som vanligt 
 

 

Sedvanlig korvservering och kaffe serveras kl 13. Denna gång kommer vi inte att ha någon 

container för grovsopor. Däremot kommer det att finnas en plats där man kan slänga ris från 

buskar och träd, dock inte annat trädgårdsavfall. 

 

Under sommaren har belysningen i tvättstugan varit ur funktion. Vad vi förstått så tog det nästan 

en månad innan någon felanmälde detta till Riksbyggen. När du upptäcker ett fel i tvättstugan så 

anmäl det omgående till Riksbyggen eller till Electrolux om det är maskinerna som felar. Förlita 

dig inte på att någon annan gör det för då blir det som denna gång när belysningen inte 

fungerade, att inget händer utan alla står och tvättar i ljuset från mangeln. Det är ju ganska 

obekvämt! Telefonnummer för felanmälan till Electrolux finns i tvättstugan och felanmälan till 

Riksbyggen görs som vanligt till Riksbyggens telenr 0771-860 860 dygnet runt. 


