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Nyhetsbrev september 2019 
 
 

Nu kickar hösten igång – med trädgårdshelger 
och träd 
 

 

Det är redan september och vi går nu in i höstarbetet med vår gård. 
Första trädgårdshelgen hölls nu den 14–15 september. Missade ni att vara 

med, ingen fara – för att hinna med allt som behöver göras innan vintern 

lägger sig över oss så kommer snart ännu en trädgårdshelg. 

 
 

Under hösten kommer också fem nya träd att planteras: fyra rönnar som 

ersätter de som tagits bort samt ett plommonträd som i sin tur ersätter 
det plommonträd som sågades ned förra året. Så alla extra händer är 

välkomna. Tack alla som är med och gör vår gård så vacker, utan er så 

skulle vi inte ha det vi har idag.  

 
 

Inbrott och grannsamverkan 
 

 

Men allt är inte trevligheter i vår förening. Under sensommaren har vi 
varit med om två incidenter, dels en stöld av trädgårdsmöbler och dels 

inbrott. Men tack vare rådiga medlemmar i föreningen som var snabba att 
registrera och larma kunde dessa båda klaras upp. Och för det är vi 

enormt tacksamma, det känns mycket fint att bo i en förening med så 
stark grannsamverkan. Om ni inte är det redan, gå med i vår förenings 

facebookgrupp för att hålla er uppdaterade kring vad som händer hos oss. 

 

 

Status: ägarlösa cyklar 
 
 

Totalt åtta cyklar identifierades som ägarlösa efter den stora översynen på 

gården. Samtliga är fotograferade och registrerade, och kommer att 
slängas eller att säljas beroende på skick i slutet av året. Missade du 



sommarens drive och faktiskt saknar din cykel vid det här laget? Hör av 

dig till styrelsen så undersöker vi om just den är undanställd. 

 
 

Renovering av både tak och tvättstugor 
 
 

Vi börjar nu se ljuset i tunneln på takrenoveringen och DM Tak ska hålla 

nuvarande tidplan. Sedan första veckan i september pågår nu också 
renovering av de tre återstående tvättstugorna. Totalt tre veckor kommer 

det att ta. Dessutom kommer en ny torktumlare att köpas in till 

Yrkesvägen 5.  

 
 

Till sist…. 
 

 

…. gå över till att betala månadsavgiften med autogiro om du inte redan 
gjort det! Läs mer på hemsidan. 
 

 

  
 

 

Ha en fin höst, 
önskar styrelsen 
 


