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Sommaruthyrning 
Det var färre sommaruthyrningar den gångna 
sommaren. Det märktes bla. på att belastningen på 
soporna inte var så stort . 
 
Vi har förstått att några i föreningen har hyrt ut sin 
bostadsrätt under sommaren men glömt att lämna 
uppgifter om det till RB. Styrelsen vill påminna om 
att vi informerade om det i infoblad nr 2, det är ju 
viktigt att ni uppger er sommaradress så det går att 
få en kontakt ifall det skulle behövas. 
 
 
Lekutrustningen 
Vi har monterat ned lekutrustningen på stora 
lekplatsen därför att den var undermålig, barnen 
hade kunna skada sig. Hallå alla barn!!!! Ha 
tålamod, under våren kommer vi att köpa en ny 
lekställning och ställa på plats. 
 
 
Fixardagen 
Höstens fixardag som var utsatt till första lördagen i  
oktober och många i föreningen hade hörsammat 
kallelsen. Vi var ca 60 personer som tog tag i 
varierande arbetsuppgifter. Vi påbörjade förändring 
och förnyande av de två sista gårdarna i området. 
Arbetet tog längre tid än vi kunde beräkna så det 
blev att jobba två lördagar till för att få det mesta på 
plats. Växter kommer att planteras någon kväll 
framöver. 
Vi oljade också in alla trädgårdsmöbler, monterade 
ner ett av lekhusen som var trasigt, tog upp alla 
cement bumlingar som låg kvar efter 
lekutrustningen,  
fixade och snyggade till de övriga gårdarna, m.m.  
 
Nu har vi gjort ett gott arbete och sparat tusentals 
kronor till oss själva.  
 
Ett stort tack för ert engagemang och arbetsvilja. 
 
 
 
 
 

 
 
Tak 
Som alla säkert har sett pågår nu omläggning av tak 
på tegelhusen. Ungefär en tredjedel av tegelhusen 
skall nu renoveras och läggas om under hösten. Det 
har gått bra och tidsplanen håller. 
 
 
Digital – TV 
Det var ju ett stort hallå i media om övergången 
från analog till digital TV på Gotland. I föreningens 
nät hade vi ju lite problem med knastrande ljud och 
hackande bild första veckan. Felen åtgärdades och 
nu fungerar det mycket bra. 
 
 
ComHem 
ComHems avtal av kabel-nätet med vår förening 
har nu gått ut. Vi har därför gjort en ny upphandling 
som kommer att innehålla en uppgradering. Avtalet 
innebär att en uppgradering görs av nätet med 
installation av nya uttag ”3 hål i väggen”. Det 
innebär att TV-tjänsten ingår i medlemsavgiften 
som tidigare. Föreningens medlemmar får tillgång 
till bredband och telefonitjänster, men var och en 
betalar själv om man vill ha något av utbudet. 
Arbetet och tillgång till nätet kommer att göras 
under 2006.  
 
 
Avgift 
Vi ser oss tvungna att höja månadsavgiften och 
orsaken är att vi har ett stort underhåll med taken 
framöver. Höjningen kommer att bli 1.5 %. 
 
 
Det ska vi fira! 
Det är nu tjugo år sedan föreningen byggdes och 
bildades. Styrelsen tänkte att under enklare former 
bjuda på adventskaffe ”lördagen” första advent i vår 
samlingslokal.  
Det blir fiskdamm för de yngsta. 
Lotteri på ert lägenhetsnummer 
Hjärtligt välkomna den 26/11 mellan kl. 14-17. 
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