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Hej boende i SGB 1! 

 

Vi i styrelsen vill berätta lite om vad som händer i arbetet med vår förening just nu. 

 

Vårstädningen kommer att äga rum lördag 5 maj, vi hoppas att så många av er som möjligt 

vill komma ut och hjälpa till att fixa iordning vår utemiljö. Detta är såklart också ett trevligt 

tillfälle att träffa grannar!  

 

Vår årliga föreningsstämma kommer som att hållas tisdag 12 juni. Det är mycket viktigt att ni 

kommer så att en majoritet av oss boende får höra och delta i diskussioner om vad som hänt 

det gånga året och vara med och påverka beslut inför framtiden. Sista dag för att lämna in 

motioner till stämman är 5 maj, mer information om detta kommer längre fram.  

 

Som ni märker fortsätter arbetet med att byta ut dagvattenledningarna runt våra hus. Mer 

detaljerad information har gått ut bl.a. om att ni behöver använda källaringångar när 

arbetena pågår runt ert hus. Det kommer att göras undersökningar runt de hus som inte 

redan har fått nya ledningar för att se om vi måste byta även där. Dessa arbeten kommer 

inte att påverka avgifterna.  

 

Det räcke som ska monteras mellan Ritorpsvägen 5 och 7 kommer att sättas upp så snart 

snön och tjälen är borta, det går inte att genomföra arbetet tidigare. Vi hade såklart velat få 

det på plats före halkan men nu får vi hålla ut…. 

 

Moloken på Regementsgatan 48 kan inte tömmas kommande veckorna pga arbetena med 

dagvatten. Som det är nu är den helt full och vi ber er därför slänga soporna i någon av de 

andra Molokerna. Den närmaste är på gaveln av Regementsgatan 54. 
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Vi har en ganska gammal maskinpark i tvättstugorna och styrelsen gör just nu en översyn av 

alla torktumlare och tvättmaskiner för att lägga en plan för när de ska bytas ut. Det kommer 

att ske över en längre period då det är dyra maskiner och vi kan inte byta alla samtidigt.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka alla er som hjälpt till med radonmätningen. Tack för att ni 

haft dem hos och er skickat in dem så vi kan får veta hur vår innemiljö är!  

  

Titta gärna in på vår hemsida, www.sgb12.se, den uppdateras löpande med information som 

du kan ha nytta av. Du är såklart också välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen 

om du har frågor, synpunkter eller ideér!  

 

Med Vänlig Hälsning / Styrelsen  


