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Sommaren lider mot sitt slut och hösten tar resolut vid…. 

I detta höstbrev vill vi gärna informera om vidtagna och kommande aktiviteter. 

********** 

Vi har under sommaren bytt ut lekplatsernas smutsiga sandlådesand mot ny ”baksand”, dvs sand 

som är bra för lek och bygge i sandlådorna. Det är därför av största vikt att befintligt kattnät täcker 

sandlådorna när inga barn leker där. Så….. även om du inte har barn eller barnbarn i sandlåde-ålder 

så hoppas vi att du hjälper till och lägger kattnätet över sandlådorna om det inte ligger rätt i syfte att 

eliminera kattbajs i sandlådorna. 

********** 

Grusplanen bakom Lönngården är iordningställd av kommunen så att våra barn och ungdomar kan 

utnyttja den till spel och lek. Belysningen tänds och släcks automatiskt på kvällen. 

********** 

Varmvattnet har inte varit OK under några veckor.  Vi har haft SFAB på plats vid två tillfällen och de 

har bytt 3 st ställdon och en reglerenhet. Detta har hjälpt till viss del. Nu undersöker vi med 

Stockholm Vatten och Avlopp om ett filter som de ansvarar för kan vara påverkat av sand och ev 

annat skräp. Sthlm VA får i så fall rensa filtret eller byta ut det för att vi ska återfå ett jämnt 

varmvattentillflöde. 

********** 

Vi har begärt en offert från SFAB, Södertörns Fjärrvärme AB,  på att de tar totalansvar för och 

övervakning av vår UnderCentral (värme och varm- resp kall-vatten-tillförsel). Utrustningen i UC är 

gammal och börjar bli svårhanterlig. SFABs totalansvar innebär förstås en kostnad men tillför också 

en säkerhet för oss boende. Om det på sikt kommer att betyda en höjning av månadskostnaden för 

oss alla återstår att se. 

********** 

Vi har vid en extra årsstämma, 2019-09-03, valt in Malin Ahlqvist och Erkki Peltonen som suppleanter 

i styrelsen.  

Höstens fixardag är planerad till 26/10. Vi hoppas att alla boende, både de som äger sin fastighet och 

de som hyr av Skogåshem, kommer och hjälper till att få vårt område städat och fixat. Gör gärna en 

notering om datumet i din almanacka.  

********** 
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