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Hösten är här med sin fulla kraft. Trädens löv 
gulnar och faller sakta till marken. Regn, 
mörker och kyla smyger sig sakta på oss. 
Tiden för mys inomhus är här, tiden då vi 
bland annat tänder ljus för att värma oss i 
mörkret.  
 
I dessa hösttider passar det också bra med lite 
information om vad som hänt och händer i 
föreningen, så håll tillgodo! 
 
Varmgaragen 
Föreningens nya varmgaragelänga är färdig-
byggd och målad. Uppstädning och asfaltering 
i området har genomförts så projektet anses nu 
genomfört och läggs till handlingarna. 
 
Cykelgarage gård 2 
Två nya cykelgarage är nu uppmonterade på 
gård 2. Samtliga markförberedelser är också 
gjorda inför asfaltering som är beställd. Datum 
för asfaltering har inte föreningen fått än. 
 
Soprummen 
Föreningens soprum har byggts om för att följa 
de normer som finns för de som tömmer våra 
kärl. Soprummen har fått nya skjutportar och 
nya gångdörrar är monterade. Målning har 
även skett. Kvar är att montera dörrstängare 
vilket kommer att ske inom kort. 
 
Breddning av parkeringsplatser 
Föreningens parkeringsplatser behöver breddas 
och i våras gjordes ett försök med parkerings-
platserna vid infarten 49-71. Detta har fallit väl 
ut och därför kommer breddning nu att ske 
även vid de övriga parkeringsytorna.  
 
Arbetet kommer att påbörjas om cirka en 
vecka. Så om du parkerar din bil utomhus, 
parkera då minst 60 cm från plankan för att 
arbete ska kunna utföras.  
 
Uppgradering av gästrummet 
Föreningens gästrum nyttjas flitigt. Detta gör 
att en översyn kommer att utföras. Tanken är  
 

att skapa både toalett och dusch med ingång 
från rummet. Möbleringen kommer också att 
ses över. Beslut i frågan kommer att tas när 
omfattning och kostnader kan bedömas. 
 
Besiktning av inglasade balkonger 
Beställda inglasningar av föreningens balkong-
er i höghusen kommer att genomgå en besikt-
ning så snart de fyra kvarvarande inglasning-
arna är genomförda. 
 
Det bygglov som idag finns för höghusen 
gäller i tre år till. Är du intresserad av att glasa 
in din balkong i egen regi så kontaktar du 
styrelsen för att få veta förutsättningarna. 
 
Ytterligare inglasningar 
Styrelsen har beslutat att inte driva frågan om 
ytterligare inglasningar vidare. Däremot kom-
mer föreningen att söka ett kollektivt bygglov 
för att inglasningar av låg- och radhus. 
 
Riktlinjer och skiss på hur inglasningarna för 
låghusen ska se ut kommer att tas fram under 
vintern. 
 
Planteringar gård 3 
En uppgradering av planteringarna i Oasen på 
gård 3 har genomförts av Riksbyggens träd-
gårdskunniga. Plantor har tagits bort och bytts 
ut och resultatet kommer vi att se kommande 
somrar. 
 
Besiktning av kallgaragelängorna 
Styrelsen har tagit beslutet att genomföra en 
besiktning av samtliga kallgarage för att få en 
övergripande inblick i garagens skick och 
status. Vid besiktningen kommer huvudnyckel 
att användas för tillgängligheten. 
 
Ingen höststädning 
Styrelsen har beslutat att ingen organiserad 
höststädning kommer att ske.  
 
Vinterförvaring av cyklar 
Det är dags för många av oss att ställa undan 
cyklarna inför den kommande vintern. De 
cyklar som placeras i föreningens källare skall 
vara märkta med namn och adress. Omärkta 
cyklar kommer att fraktas bort. 
 
Information via hemsidan 
Information om vad som händer i föreningen 
hittar du också på föreningens egen hemsida, 
www.homyran.se 
 
Styrelsen vill också passa på att tillönska alla 
boende i vår trivsamma föreningen en riktigt 
trevlig höst.  
 

 


