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Juletider 

Som vanligt denna tid på åren 

skulle styrelsen vilja uppmana alla 

boende att vara extra försiktiga 

med levande ljus och dessutom 

funktionstesta sin brandvarnare. 

Oftast finns det en knapp man 

trycker på och då skall brand-

varnaren larma. Det är en bra idé 

att alltid byta batteri i brand-

varnaren denna tid på året, då 

riskerar man aldrig att det har 

tagit slut.  

 

När julmats-ätandet sätter igång, 

tänk då på att inte spola ner fett 

och olja i avloppet, det blir lätt 

stopp som är både besvärliga och 

dyra att åtgärda. 

 

Presentpappret skall sorteras som 

förpackning och alltså inte läggas i 

papperscontainern. Snören läggs i 

de vanliga soptunnorna. 

 

När julgranen har gjort sitt kan 

den som vanligt ställas brevid 

elektronikburen, dock ej efter 15 

januari då de hämtas. 

 

Snötider 

Snart är det även dags för snö, och 

vår fastighetsskötare Malin skulle 

vilja ha hjälp att underlätta 

plogning och sandning av våra 

nästan kilometerlånga gångvägar: 

• Se till att inga lyktor, dörr-

mattor, krukor, cykeldäck mm 

sticker ut från kantstenen eller 

trappan. Det är svårt att ploga i 

sick-sack och risken är stor att 

föremål eller trappor skadas. 

• Dagvattenbrunnar och kant-

stenar har markerats med 

plogpinnar. Dessa fungerar  

tydligen även som kul leksaker 

men alla föräldrar uppmanas 

förklara för sina barn att 

pinnarna måste få stå kvar. 

• Parkera inte bilar så att 

infarterna till längorna 

blockeras, då blir det svårt eller 

omöjligt att snöröja effektivt. 



 
 

 

Ny ekonomisk förvaltning 

Som vi skrev om i förra numret håller styrelsen på att handla upp ny 

ekonomisk förvaltning, och av sammanlagt sju anbud valdes Fastum (fd 

UBC). De var inte billigast men bedömdes ge den bästa servicen både 

till medlemmar, styrelsen samt övriga kontaktytor. Modern ekonomisk 

förvaltning bygger till stor del på ett web-gränssnitt så det kommer bli 

enklare att som styrelseledamot ge god service framöver. Bokföring etc 

tas över från årsskiftet medan månadsavgiftsinbetalningar överförs 

först till andra kvartalet 2014. Information om hur man betalar kommer 

i god tid innan, och ja, man kommer att kunna få e-faktura.  

 

Tvättstugan 

Styrelsens dörrknackning om tvättstugan gav 

ett intressant resultat. Det verkar som om ca 

60-70 medlemmar använder tvättstugan ofta 

med en kärntrupp om ca 35 st som tvättar allt 

där. Övriga tvättar mest stora saker (lakan och 

handdukar) eller grovtvätt. Det fanns ett stort 

intresse för ett torkrum och även för 

grovtvätten. Styrelsen har därför valt att 

behålla dagens dimensionering nu när vi går 

vidare med att göra underlag för en renovering. 

För att göra tvättandet lättare är tanken att ta 

bort alla mellanväggar (utom en)  och ställa 

maskinerna längs väggarna som på bilden här 

bredvid. Det blir inte bara mer plats utan även 

ljusare och faktiskt billigare eftersom allt "blött" 

hamnar längs en vägg. De äldsta maskinerna är 

tänkta att bytas ut, liksom avfuktaren i 

torkrummet. Trappan, korridoren och 

mangelrummet fräschas bara upp med nya 

ytskikt. 
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Bruna soptunnor? 

Vår utökade insam-

ling av biologiskt 

avfall har tyvärr 

stött på lite patrull 

eftersom kommu-

nen har slut på 

bruna kärl. Kärlen  kommer dock 

ut tillsammans med påsar och 

information så snart det bara går. 

 

Till en början blir alla gröna kärl 

kvar men eftersom vi har lite 

begränsat med plats kommer 

styrelsen agera sopspioner under 

januari för att se hur fulla kärlen 

blir och sedan ta bort där det finns 

överkapacitet. 

 

Brytskydd? 

Redan före sommaren utlovades 

brytskydd även på altandörrarna 

men som vi alla märkt har det 

dröjt. De ska dock komma upp 

inom kort hos de flesta; ca 10% av 

altandörrarna är tyvärr i för dåligt 

skick för att sätta upp en list utan 

renovering först och därför får 

vissa vänta tills i vår. Utbetalning 

av 725:- per list till de medlemmar 

som själva låtit montera lister 

kommer att ske när listerna väl är 

på plats. Meddela gärna styrelsen 

om du vill ha ersättning. 

 

 

Fiberanslutning? 

Under hösten har det grävts febrilt i 

vårt närområde när det dragits in 

datakommunikation via optisk fiber 

till villorna runt omkring. Vi har nu 

själva haft tre olika firmor på besök 

som alla lämnat offert för att dra in 

optisk fiber till våra lägenheter. 

Eftersom vi har ett eget litet 

värmenät är det ett relativt enkelt 

arbete, men det stora antalet 

lägenheter gör ändå att total-

summan inte blir försumbar. Med 

fiberoptisk dataanslutning får vi 

dock ett avsevärt snabbare,  

stabilare och kanske billigare  nät 

för internet, TV och telefon. 

Styrelsen tänkte därför ta upp detta 

som en motion på 2014 års 

föreningsstämma (som för övrigt 

blir den 3:e april 2014).  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nya P-platser? 

Medlemmarna i Bolinderbyn 

verkar ha fler bilar nuförtiden och 

för att i viss mån minska antalet 

bilar mitt i byn kommer fyra nya 

platser att inrättas vid gaveln på 

tvättstugehuset. I förlängningan 

måste vi dock ordna fler platser, 

de 184 st som finns idag skulle 

behöva utökas med ca 20 till för 

en dräglig situation på 

Bolindervägen. Det finns plats lite 

här och där i anslutning till de 

existerande p-platserna, och 

tanken är att utöka i samband 

med andra markarbeten som tex 

vårens dräneringar. 

 

Dessutom: Tycker du att folk 

parkerar som idioter, ring gärna 

Bevakningstjänst som ska sköta 

ordningen åt kommunen. De nås 

på 08 556 55 820. Tydligen krävs 

ett visst antal samtal för att de 

skall reagera, förutsätt därför inte 

att någon annan redan har ringt 

utan ring själv varje gång det 

parkeras tokigt. 

 

 

Bilpool? 

Frågan om att ha en bilpool i 

området har återigen kommit 

upp. Att dela på bilar kan inte bara 

vara ekonomiskt fördelaktigt, det 

skulle även minska antalet bilar i 

området. Det finns inga fasta 

planer, men en lösning vore tex 

att föreningen upplät p-platser till 

en kommersiell aktör. Är du 

intresserad, maila gärna till 

info@bolinderbyn.se. 

 

Kalender 

14 januari  

– Nästa styrelsemöte 

3 april 

– 2014 års föreningsstämma 
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