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Tack och adjö, nästan! 
 
Inför ett fullsatt(!) extramöte i onsdags avgick jag som tillfällige 
ordförande. Föreningens dilemma med ordförandeposten fick en lycklig 
lösning genom att Stefan Barmé ställde upp och med acklamation valdes 
till föreningens nye ordförande.  
Jag är glad för det och önskar honom lycka till i hans viktiga värv.  Jag har 
lovat att bistå så att övergången blir så smidig som möjligt. 
Jag kommer också att vara kvar som adjungerad ledamot i styrelsen en 
tid. Tanken är att jag ska hjälpa styrelsen med de underhållsprojekt som 
är på gång. Att jag är ”adjungerad” innebär att jag deltar på 
styrelsemötena men besluten får tas av övriga i styrelsen.  
 
                                                                                                   /Lars Wiklund 

 

Underhållsplan 2019-2023 
Arbetet med detta är något som 
nyligen påbörjats.  
Vi har nyss avslutat målningen 
och renoveringen av 
altandörrarna i burspråks-
husen. Detta arbete fungerade 
bra och vi hoppas nu att dessa 
dörrar kommer att hålla under 
lång tid.  
Renoveringen av skorstenarna 
på burspråkshusen har nyss 
påbörjats. Det visade sig att 
dessa skorstenar är i så dåligt 
skick (porös betong)  att den 
metod för upplagning som var 

tänkt inte skulle fungera. Därför 
görs nu ett prov på hus 8 som 
kommer att utvärderas nästa 
år. 
Det som nu står på tur är 
målning av en del fönsterpartier 
och alla altandörrar i den övre 
byn samt föreningshuset som 
behöver nytt tak, ny puts, 
fönstermålning mm. 
Alla hustak har visat sig vara i så 
dåligt skick att de behöver 
åtgärdas inom kommande 5-
årsperiod. När  vi sätter igång 
med det måste vi också ta 
beslut om ev. tilläggsisolering 



 

 

av våra vindar och 
brandsäkerhetsfrågor mm.  
Så föreningen står inför stora 
framtida renoveringsbehov och 
tillhörande  kostnader.  
Tanken är att styrelsen ska 
presentera en mera 
genomarbetad plan för detta 
vid nästa ordinarie årsmöte i 
vår.  
 

Höststädning och 
grovavfallsinsamling 
Den 26-27 oktober blir det 
höststädningshelg. Observera 
att det inte är tillåtet att lämna 
kvar några lövhögar eller grenar 
på våra grönytor efter städ-
helgen.  
Den 9-10 november är det dags 
för grovavfallsinsamlingen.  
Containrar kommer att placeras 
i byn vid båda tillfällena. 
 

 
EJ REKLAM – skyltar 
Du som förlorat en skylt kan 
kontakta Fredrik Zetterman 
(tel.0701-739603 helst via sms) 
så sätter han upp en ny på din 
postlåda. Denna service erbjuds 
så länge skyltarna räcker. 

Och så några uppmaningar 
Vi vill påminna om att alla 
låsfunktioner på våra 
ytterdörrar  är medlemmens 
ansvar. Om det blir fel på dem 
så är man skyldig att själv 
åtgärda eller på egen bekostnad 
anlita EFS eller en låssmed för 
att laga felet. Detta gäller även 
för våra altandörrar! 
Vintern närmar sig. Kom ihåg att 
det inte är tillåtet att använda 
något salthaltigt 
halkbekämpningsmedel på våra 
yttertrappor. Betongen vittrar 
sönder om man använder det 
och medlemmen kan bli 
anmodad att bekosta en dyrbar 
lagning. 
 

Kommande styrelsemöten 
11 November 
9 December 
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