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Tänk så fort det går ändå!! Nu är det snart jul igen och ett nytt år väntar på att få komma igång med 

nya händelser. 

Vad hände med Musikalen under år 2016 då?? 

Jo, bland annat det här : 

- Intäkterna från gästparkeringen höjdes från 50% till 76% till följd av att nytt avtal tecknades 

- Våra stadgar har ändrats till förmån för de boende, vilket innebär att de boende får mer 

insyn i föreningens angelägenheter och kan påverka mer 

- Sandlådan på Granngården har på försök försetts med kattnät. Försöket föll väl ut och 

skötseln av kattnätet har skett hyfsat bra av de boende på Granngården 

- På årsmötet 2016-03-31 valde Patricia Bastos att avgå och som hennes ersättare som 

suppleant valde mötet Lena Lindström. Välkommen in i styrelsen Lena! 

- Ett försök att skapa två nya parkeringsplatser avslogs av Natur- och Byggnadsförvaltningen i 

Huddinge 

- Klagomål på servicefaktura för maskiner i tvättstugan resulterade i kreditfaktura 

- Klagomål på SRVs (sophämtningen) resulterade i en kreditering på 14.040:- 

- Möte för nyinflyttade har genomförts 

- 21 maj genomförde vi vårstädning av gemensamhetslokaler samt områden som tillhör oss 

- Minst 7 st bilar har haft påhälsning under sommaren 

- Fönstret till tvättstugans toalett slogs sönder i somras 

- Grannsamverkan har kommit igång (igen) 

- Staketet vid lekplatsen på Lönngården blev återställd efter grävarbetet när Stockholm Vatten 

bytte avloppsrör 

- Stenpartiet vid lilla parkeringen har ersatts av gräsmatta och blommor, blir fint till våren. 

Stenarna har de boende kunnat hämta och de tog slut på några dagar 

- Häng- och stuprännor på samtliga fastigheter har fått en översyn och vid behov rensats 

- Höststädningen, som var planerad till 19/11, ställdes in pga snö och dåligt väder 

- Klagomål ang framförallt utebliven snöplogning 9/11 samt dåligt genomförd 

plogning/sandning 10/11 har framförts muntligen och skriftligen till avtalad leverantör samt 

till genomförande plog-entreprenör 

Glöm inte att om du har för avsikt att skicka in en motion till årsmötet så måste du göra det före 31 

januari. 

Vi välkomnar varmt er som flyttat in till Musikalen under året, ni kommer att bli inbjudna till ett info-

möte under Q1 2017. 

Du/ni tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År av 

                                  styrelsen för Musikalens samfällighetsförening           


