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Färdiga arbeten i våra hus 
Alla hissbyten och trapphusmålningar är nu klara. Vi har nu också 4 barnvagnsförråd som 
finns i källarplanen i de gamla maskinrummen. 
 
Städdagen 
Vår årliga vårstädning blir söndag den 24 april. Se anslag. Alla boende hälsas 

välkommen ut för att hjälpa till att städa upp i vårt område och framför allt så får vi träffas 
och lära känna varandra lite närmare!! 
 

Kommande arbeten i föreningen 
Ny avloppsspolning 

Solna Högtrycksspolning har varit här och spolat rent i avloppsledningar  i nr 33 och 

larmade då om att avloppsrören är mycket smutsiga och skulle snarast behöva spolas 

rena. Styrelsen har tagit in offerter och vi kommer inom kort att sätta igång med en ny 

spolning av samtliga avloppsrör i alla lägenheter. Anslag kommer upp inom kort 

 

Vattenskada 

Just nu håller vi också på att reparera en vattenskadad i en hyreslägenhet i port nr 32.  

 

Badrumsrenoveringar 

Under försommaren hoppas vi kunna renovera badrummen i ytterligare två hyresrätter. 

 

Parken utanför nr 33-34 

Förhoppningsvis ställer Förvaltaren iordning vår gemensamma park under våren så den 

blir grön och blomrik!  

 
Försäljning av en hyresrätt 
Föreningen har nu sålt 3:an på 5 tr i port 34. Vi fick 2 920 000 kr för den och pengarna går 
in i föreningens kassa. 

 
Nya medlemmar! 
Vi hälsar nya medlemmar välkomna till vår förening! 
Badri Redha port 31 
Praghna Parameswara och Narasimha Swaroop Gundappa nr 31 
Aldo Andreas Barrios Alba  och Gianina Cancino Orostegui port 32 
Abdalmenem  Alrammal port 33  
 
Våra vägar och p-platser 

Vägarbete på gång! Snart kommer vi att anlägga två vägbulor: en på gatan ner från nr 33 
och en på gatan ned från nr 32. Därefter kommer alla väglinjer och parkeringsplatser att 
målas om. 
 
Styrelsen 


