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Nyårsbrev med rapport om händelser och åtgärder  
Så lider återigen ett underligt år mot sitt slut! Precis som vi förutspådde i förra årets sista infomail så fick vi 

anpassa oss till covid-19 och dess härjningar under 2021. Några av oss som bor här har drabbats av sjukdomen 

under året 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. 

Trots FHMs rekommendationer om arr hålla avstånd mm har vi lyckats genomföra en del aktiviteter under det 

här året. Här följer en kortare redovisning av händelser och genomförda åtgärder: 

- 18/1 lokaliserades vattenläckan som hade upptäckts redan i slutet av november förra året 

- 5/2 lagades röret som gått sönder och orsakade vattenläckan, allt vatten i området var avstängt under 

begränsad tid 

- I början av februari utökades Polisens rondering i vårt område, framförallt i skogspartiet vid gångvägen 

mot Skogås Centrum 

- 24/4 genomfördes Vårfixardagen  

- 29/4 genomfördes omfattande arbete för att förhindra vatteninträngning i garagelängan som 

innehåller garage 1309-1321 

- 20/5 genomfördes vår Årsstämma, denna gång via poströstning samt digitalt med 8 personer i lokalen 

(M72) och med övriga fastighetsägare inbjudna att medverka via länk (dock utan möjlighet till 

diskussion eller frågor) 

- På Grangården ersattes ett körsbärsträd av ett magnoliaträd.  

- Flera av våra ungdomar har valt att sommarjobba hos oss och de har bland annat högtryckstvättat och 

målat sophusen, oljat trädetaljer på två av lekplatserna med mera, med mera 

- Under sommaren genomfördes en digitalisering av våra parkeringsköer 

- Under sommaren har fortsatt arbete med dränering runt garagen genomförts 

- Under sommaren har ny områdestavla satts upp vid Musikalvägens början 

- 28/7 startades ommålning av samtliga parkeringsrutor 

- 4/9 genomfördes en loppis på Musikalvägen där försäljningen skedde på varje säljande 

fastighetsägares tomt 

- 23/10 genomfördes Höstfixardagen 

- 2/12 drabbades en av våra boende av ett brutalt överfall 

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

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

Nyårsafton 

Vi vill mana till försiktighet med fyrverkerier på nyårsnatten!! Tänk på brandrisken! Det är festligt och hör 

liksom till med fyrverkeriet och smällare, men visa lite extra hänsyn till dina grannar och framförallt till våra 

fyrbenta vänner som kan bli eller t.o.m. redan är väldigt rädda för både smällare och fyrverkerier! 

Se också till att du tar bort det skräp och rester efter festligheterna som du orsakat.  

Styrelsen önskar er alla ett riktigt 

Gott nytt År!! 


