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Föreningen säljer lägenhet
1:an på JE 44 är ute till försäljning. Annons 
  nns i lokaltidningen “Mitt i Solna” på sid 
43. Annonsen ligger även ute på Fatighets-
byråns webbplats. Visning sker på söndagen 
den 30 oktober och på måndagen den 31 
oktober. Accepterat pris är 1 150 000 kronor.

Sotning
En sotning kommer att under våren 2012 
genomföras i samtliga lägenheter. Mer infor-
mation kommer när det är dax.

Mögelsanering av tväƩ stuga 6
Tvättstuga 6 är angripen av mögel. Den stora 
boven i dramat är den grovtvättmaskinen 
men även de övriga tvättmaskinerna är an-
gripna av mögel. Sanering kommer snarast 
att beställas via vår tekniska förvaltare 
Storholmen
 
TrapphusvenƟ laƟ on
Trapphusventilationen kommer att inför vin-
tern ställas in på +17 grader.

Sophanteringen
Utvärdering av hur sophanteringen fungerar 
efter att karusellerna tagits bort kommer att 
genomföras.

Föreningsstämma
Årets stämma hålls onsdagen den 9 novem-
ber kl 18.30 i Granbackaskolan. Styrelsen 
hoppas på en välbesökt stämma. Kom och 
gör din röst hörd!

Vår “trädgård”
Föreningen kommer att via Storholmen upp-
handla en ny entreprenör som ska sköta vår 
“trädgård” - dvs rabatter på framsidan och 
grönytor på fastighetens baksida.

Blomstergruppen jobbar vidare och ser till så 
vi har   nt runt om vår fastighet. Bland annat 
så har nya blomkrukor framför våra entréer 
köpts in och försetts med vackra ljungväxter.

Uthyrning av lokalen i JE 46
Föreningen har en lokal i 46:an på botten-
våningen som står outhyrd. Styrelsen kom-
mer att göra en aktiv insats för att få lokalen 
uthyrd under våren.

Brandvarnare
Nu kommer den tiden på året som är mörk 
och julen närmar sig. Många är vi som njuter 
av brinnande ljus. Det är hög tid att kolla 
brandvarnaren! I senaste numret av Råd och 
Rön kan man läsa om dåliga och bra brand-
varnare.

Styrelsen den 26 oktober 2011


