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Hej! 
I skrivande stund är sommarvärmen alldeles påtaglig och förhoppningsvis är den här för att stanna 
under en längre tid. Det finns en speciell och särartad syn på väder som hör till vädertraditionen, 
nämligen att ”vänta på rätt väder”. Vi väntar på det riktiga julvädret, riktiga sportlovsvädret, riktiga 
påskvädret och nu den riktiga sommarvärmen. Det lustiga är att vi alltid är lika förvånade och över-
raskade över det oväntade dåliga vädret, som om det skulle vara en förstagångsföreteelse.  

Det finns dock inget dåligt väder för föreningsarbete. Det pågår planering och förbe-
redelse inför sommaren. Vi kommer se över gröna områden, hemsidan, tvättstugan och planering 
för våra unga sommararbetare. När det gäller tvättstugan så håller vi på att undersöka ett digitalt 
bokningssystem för att underlätta tillgängligheten, men framför allt för att uppnå effektivisering av 
tvättmaskiner och tvättider. Styrelsen håller också på att utreda möjligheterna att återvinna spill-
värmen från bl.a. torktumlare och torkskåp. Efter den första kalkylen som vi har gjort ser vi en eko-
nomisk vinst först efter ca tio år, men miljövinsterna uppenbarar sig omedelbart vilket väger tungt 
hos styrelsen. 

På senaste tiden har det kommit några ansökningar om byggnation/renovering till sty-
relsen, dock alldeles försent. Detta innebär extra arbete både för boende och styrelsen och i värsta 
fall förseningar av byggnationen/renoveringen. Tveka aldrig att kontakta styrelsen om du undrar 
över något.  

Nu är det dags för alla traditionella och icke-traditionella skolavslutningar. Ett utmärkt 
sommartecken, som berör oss alla djupt i barnasinnet med associationer långt tillbaka i tiden.  
Önskar alla våra små och stora barn en trevlig skolavslutning och en rolig försommar. 

 
Bästa hälsningar 
David Homayoun Latifpour 
Ordförande 
 
 
 
Månadens(Djingiskhanare(
…"är"Åke"Sjösten"på"I1gården,"nominerad"av"en"granne"för"allt"arbete"han"gör"i"det"fördolda:""
”Han%är%min%granne%som%jag%knackar%på%hos%för%att%låna%mat%och%verktyg,%ibland%lite%recepttips.%Men%han%
är%även%den%som%sköter%om%gårdens%häckar%och%gräsmattor.%Sedan%soppkvällarna%började%har%han%stått%i%
disken%och%diskat%våra%tallrikar%och%glas.%Han%är%även%involverad%i%whistkvällarna.%Kort%sagt%en%doldis%som%
förtjänar%att%komma%ut%från%skuggan%och%hyllas.”%
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GR:(Frågor(och(svar(
GR:" Vissa" störs" av" höga" ljudnivåer" när" TT" börjar" klippa" redan" vid" sjutiden" på" tisdagar." Går" det" att"
starta"dagen"med"tystare"uppgifter?""
Styrelsen:"Nej,"styrelsen"har"inga"möjligheter"att"styra"Trädgårdsteamets"arbetsplanering"på"det"viset.""
GR:"Gräsmattorna"på"kommunens"mark"klipps"för"sällan.""
Styrelsen:"Varje"medlem"kan"framföra"den"sortens"klagomål"och"synpunkter"direkt"till"kommunen."
GR:"Tvättning"av"återvinningskärlen?""
Styrelsen:"Detta"kommer"att"ske"under"sommaren.""
 
Fixartider(I:(Trädäck(utomhus(
Den"som"planerar"att"bygga"en"veranda"på"sin"baksida"är"välkommen"att"inkomma"till"styrelsen"med"
en" ritning" samt" godkännande" av"de"närmast" berörda" grannarna."Vilka" krav" som" ställs" vid" trädäcks1
bygge"framgår"på"hemsidan"under"fliken"Information."För"att"skrivelsen"ska"hinna"tas"upp"i"styrelsen"
före"sommaren,"måste"den"inkomma"senast"den"11"juni."
 
Fixartider(II:(Renovering(inomhus(
Renovering"i"bostäderna"som"på"något"sätt"påverkar"elledningar,"ventilation,"vattenledningar"eller"
bärande.väggar:"en"skrivelse"där"planerad"förändring"beskrivs"måste"inkomma"till"styrelsen"för"be1
dömning"innan"arbetet"kan"starta."
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