
 
 

Informationsblad – september 2015 

 

Vi är redan i september månad. Tänk så fort de härliga 

sommarmånaderna försvann. Hösten är här och styrelsen 

jobbar på. Här kommer nu information om vad som är på 

gång, håll till godo! 

 

Workshop om förvaltningsavtalet 

Styrelsen höll i slutet av augusti en workshop där man 

satte fokus på föreningens förvaltningsavtal med Riks-

byggen. Syftet med detta är att man vill utveckla och 

kvalitetssäkra arbetet i föreningen. Styrelsen anser att det 

administrativa avtalet fungerar bra. När det gäller det 

tekniska avtalet finns brister. Här kan styrelsen peka på 

arbetsuppgifter som finns med i avtalet men som inte har 

genomförts enligt överenskommelse. Det gäller bland 

annat följande punkter: 

- Friväxande park- och prydnadsträd har inte tagits om 

hand, bland annat har inte häckklippning skett 

- Mekanisk ogräsbekämpning utförs inte två gånger per år 

- Framsopning anpassas inte till upptagningen 

- Kontroll och riktning av stolpar utförs inte varje vår 

- All skyltning i föreningen har gjorts av boende 

- Torkställningars tillsyn och skötsel utförs ej 

- Yttertak, takbeläggningar och tätskikt sköts inte 

- Ingen rapport angående takavvattning och fasader 

- Tillsyn och skötsel  av korridorer, tvättstugor och belys-

ningssystem samt sopning fungerar inte 

 

Kvällens workshop resulterade i att styrelsen nu kommer 

att träffa berörda parter i mitten av september för att 

diskutera bristerna som förekommit.   

 

Entreprenadarbeten 

Under vårsynen konstaterades att markbeläggningarna 

inom föreningen behövde åtgärdas på ett antal ställen. 

Offert togs in och nu i slutet på september kommer arbetet 

att påbörjas.  

 

Styrelsen har också diskuterat föreningens utomhusbelys-

ningar och beslutat att dessa ska bytas ut till LED-

belysning. Arbetet kommer att sättas igång i slutet på 

september månad. 

 

Renovering av gästrummet 

Vårt gästrum är populärt att hyra. För att förbättra 

bekvämligheten i rummet har styrelsen beslutat att tillföra 

en toalett. En viss ombyggnation kommer därför att ske. 

Arbetet påbörjas i mitten av oktober och beräknas ta 

några veckor att utföra.  

Upprustning av festlokalen 

Styrelsen har tidigare beslutat att föreningens fest-

lokal skall rustas upp. Målning, belysningsför-

ändringar samt ljuddämpande åtgärder planeras. 

Förslag till lösningar tas nu in och mer information 

om detta kommer framöver. 

 

Planteringar i Oasen 

Förra hösten anlitades Riksbyggen för att se över 

och förbättra planteringarna i Oasen på gård 3. 

Om- och nyplanteringar gjordes men dessa är inte 

till belåtenhet. I början av september har därför 

representanter ur styrelsen träffat Riksbyggen för 

att framföra kritik. Mer information om detta 

kommer längre fram. 

 

Taksäkerhet i låghusen 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste 

föreningen åtgärda taksäkerheten i låghusen. Med 

detta som bakgrund har två entreprenörer fått i 

uppdrag att åtgärda varsin huskropp. Dessa arbeten 

ska sedan utvärderas innan beslut fattas vilken 

åtgärd man väljer. Därefter kommer resterande 

låghus att åtgärdas. 

 

Lekplatsbesiktning 

Vid den senaste lekplatsbesiktningen påtalades att 

skyltar måste sättas upp vid föreningens 

lekutrustningar där man anger ett telefonnummer 

som berörda ska ringa vid skada, olycka eller 

vandalisering. Numret ska också ringas vid 

felanmälan.  Arbetet har utförts under sommaren. 

 

Snickarboden 

Styrelsen har beslutat att utarbeta ett regelverk för 

nyttjande av föreningen snickarbod. Tankar finns 

på att utbildning i handhavande av maskiner ska 

ingå vid utkvittering av nyckel. Mer information 

kommer. 

 

Avtalet med Energiretur 

Styrelsen har beslutat att bjuda in Energiretur till 

kommande styrelsemöte för att tillsammans 

utvärdera det arbete som de utfört i föreningen. 

 

Att ha husdjur – en påminnelse 

Att ha husdjur ställer krav på hänsyn och ansvar. 

En ylande/skällande hund eller en katt som gör 

sina behov i barnens sandlådor medför stora 

olägenheter och får inte förekomma. I området får 

inte husdjur springa lösa eller uträtta sina behov. 

Det är ägarens ansvar att ta reda på lorten efter 

hunden/katten. Särskilda sopkärl ska användas där 

sådana finns uppsatta.  

 

Trevlig höst tillönskar vi er alla! 

 

Styrelsen 


