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Fönstertätningen är klar enl. tidplan, trots de häftiga regnen och blåsten när arbetet 

påbörjades i maj. Att arbetet löpt på så bra beror mycket på att alla medlemmar varit behjälpliga 

trots ändringar med kort framförhållning. Styrelsen tackar er alla!  

 

Fönsterbågarna i trä kommer att målas redan i sommar med början den 16 augusti. Arbetet 

med fönstertätningen har visat att fönsterbågarna i trä, som inte byttes ut vid 

fönsterrenoveringen år 2004, behöver målas. I 10:an är fönsterbågarna på våningarna 7, 6, 5 

och 4 i så dåligt skick att delar av dem behöver bytas ut. Styrelsen har funnit det angeläget att 

detta görs omgående eftersom målningen kommer att ske från insidan och de flesta fönstren i 

lägenheten kommer att stå öppna samtidigt.  Det är ingen som vill ha fönstren i lägenheten 

öppna samtidigt när det börjar bli kallt ute. Det blir samma killar som tätade fönstren som 

kommer att utföra målningen. 

Arbetet är tänkt ske i en lägenhet i taget och våningsplansvis. Detta innebär att ni behöver ge 

målarna tillträde till lägenheten genom att ni själva öppnar eller att ni lämnar nyckeln till 

styrelsen. 

Styrelsen återkommer med mer detaljerade uppgifter till varje lägenhetsinnehavare längre fram. 

Arbetet påbörjas i 10:ans övre våningar, som också kommer att ta längst tid. 

 

Ett lågt staket utmed Bodalsv.10 ska sättas upp för att förhindra att hundar går in och bajsar på 

gräsmattan och att närboende inte börjar gena över gräsmattan. 

 

Cykelställ utanför 12:an sätts upp utmed häcken så att cyklarna inte hindrar de som går från 

Bodalsvägen upp för trapporna till Fregattvägen. 

 

Vattning av blomkrukorna vid entréerna under sommaren. Boende i respektive hus får anmäla 

sig på ett schema i entrén när de kan tänka sig ansvara för vattningen. Detta för att inte 

blommorna ska torka men inte heller bli övervattnade.  

 



Com Hem och Tele 2 har gått ihop och heter numera Tele 2. Detta är en allmän information, 

som kanske de flesta redan har noterat. 

 

 

Kontaktuppgifter Det är några år sedan som styrelsen samlade in kontaktuppgifter  och till 

vem ni lämnat er extra nyckel. Det har visat sig att det skett förändringar men det är ofta en 

slump som gör att styrelsen får reda på att en ändring skett. 

När det sker ändringar så kom ihåg att meddela styrelsen detta. 

 

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar! 

 
 

 

 


