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Julbrev (2020-12-18) 
Så lider även detta konstiga år mot sitt slut. Ett helt värdelöst år som vi definitivt inte vill uppleva igen. Men 

tyvärr så verkar det som att vi även under lejonparten av 2021 kommer att behöva anpassa oss till covid-19 och 

dess härjningar.  

Några av oss som bor här har drabbats av sjukdomen men tillfrisknat, några är fortfarande sjuka och några har 

klarat sig hela året utan att bli sjuka i covid-19. Vi får se och genomlida vad nästa år ger oss. 

Vi har trots sjukdomshotet lyckats genomföra en del aktiviteter under det här fruktansvärda året. Här följer en 

kortare redovisning av händelser och genomförda åtgärder under året: 

- 24-26 februari uppgraderades tvättstugan och vi fick nya tvättmaskiner och torkskåp, nya ”tag” 

delades ut, en ny bokningsterminal installerades och tvätt-tiden utökades med en timme 

- 31 mars planerades för årsstämman men den fick skjutas upp till …. på grund av covid-19 

- Frivilliga krafter boende på Musikalvägen erbjöd sig att hjälpa till med matinköp mm till de som 

insjuknat i covid-19 

- 16 maj genomförde vi vårfixardagen  

- 16 maj genomfördes vår årsstämma utomhus med social distans 

- Lekplatserna utrustades med informationsskyltar avseende kontaktdata samt att det är rökförbud på 

dessa 

- Bollplanen är numera upplyst från mörkrets inbrott till in på kvällen ca kl 22 

- En läckande spricka tätades i fundamentet av UC:s yttervägg och några asfaltlagningar gjordes med 

"kall-asfalt" 

- Rutschkanan på Körsbärsgården flyttades eftersom den stod för nära volträcket 

- 8 september genomförde Comhem en förändring från analog sändning till digital 

- På Grangården har ett körsbärsträd tagits bort. Det skall ersättas till våren, ev av en japansk lönn 

- Ungdomarna Emil och Max på M63 har varit behjälpliga med skötsel av vårt område under lediga 

stunder. Fler ungdomar har anmält intresse av att få hjälpa till, vilket mottages med tacksamhet 

- Tyvärr har vi noterat både bilinbrott och fastighetsinbrott under året 

- UC (UnderCentralen) gick sönder under hösten och vi drabbades av att värmen inte fungerade under 

en drygt sju-veckors period. Det var tufft för alla mot slutet av perioden 

- 15/10 så är vår alldeles nya och uppgraderade UC igång igen. Vi har helt enkelt köpt en ny UC och i 

avtalet med SFAB ingår totalservice och distansövervakning  

- 14/11 genomfördes Höstfixardagen 

- OpenInfra blev klara med installationen av fiber till de som beställt detta 

- 26/11 mailades en anmodan att undersöka läckage i och (för 3:orna) under fastigheterna eftersom vi 

har ett vattenläckage. Ca 60-80 l varmvatten försvinner varje timme. 17/12 har 56% av de boende 

rapporterat undersökning av sin fastighet och endast en mindre läcka har anmälts. Förhoppningen står 

till att vi hittar läckan under december 

- Två trasiga gungor har ersatts på Körsbärsgårdens lekplats 

- Dessutom har våra ”Hustomtar” Sjaak och Erkki nästan dagligen fixat med något trasigt eller utnött i 

vårt område och därigenom hjälpt oss att hålla ekonomin på en fortsatt låg nivå 

Med denna rapport över årets händelser önskar Styrelsen er alla en riktigt 

God Jul och Ett Gott nytt År!! 


