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Busliv i Bolinderbyn 

Tyvärr har vi haft påhälsning av 

busar i Bolinderbyn igen. Bensin 

har slangats och cyklar men även 

bilar (!) har stulits nattetid. Håll 

därför gärna ögonen öppna och 

visa att Bolinderbyn är befolkad 

för att störa eventuella kriminella 

aktiviteter. 

 

Påminnelse om cyklarna 

Våra cykelskjul rensades i april 

och saknar du din cykel kan du 

fortfarande få tillbaka den, de 

mellanlagras i tvättstugehuset. 

Kontakta styrelsen 

info@bolinderbyn.se 

 

Igenmålade fönster? 

Vid förra årets fönstermålningar 

målades ju lite för mycket och nu 

är vissa fönster igenmålade. 

Kontakta EFS för hjälp om du har 

svårt att få isär fönsterbågarna. 

  

Dräneringar 2014 

Efter mycket om och men har nu 

styrelsen beställt årets 

dräneringar. Valet föll på JONIK 

AB, en relativt nystartad firma 

som tidigare främst sysslat med 

dränering av villor men som nu 

vill bredda sig och därmed kunde 

ge oss ett riktigt bra pris.  

 

Länga 13 är utsedd som en första 

provlänga för att lösa alla knutar 

innan spaden verkligen sätts i 

marken. På sensommaren 

/hösten följer sedan längorna 15, 

18 och 20 samt gaveln på länga 

22. Av ekonomiska, tids- och 

platsskäl görs resterande längor 

(4, 7, 8, 9, 11) först nästa år. 

 

Vill du läsa mer om projektet, gå 

till www.wp.bolinderbyn.se 

/about/underhallsplan/dranering

sarbeten-2014/ 



 

 

Samråd om Kallhälls centrum 

En ny detaljplan håller på att tas 

fram för Kallhälls centrum, ett 

arbete som kanske intresserar en 

och annan Bolinderbybo. Det är 

öppet hus för frågor den  4 juni kl. 

17.30–19.30 i Folkets hus, 

Gjutarplan 2, Kallhälls centrum. 

 

Alla detaljer om planen finns att 

läsa på: www.jarfalla.se/bygga-

bo--miljo/kommunens-

planarbete/detaljplaner/pagaend

e-planer/kallhalls-centrum.html 

 

Stadgeuppdatering 

På årsmötet beslutades ju att låta 

styrelsen uppdatera stadgarna. 

Till detta behövs dock med-

lemmarnas åsikter och den förra 

efterlysningen resulterade i ingen 

(!) frivillig till arbets-gruppen. Är 

du intresserad, hör av dig till 

styrelsen: 

info@bolinderbyn.se. 

 

 

Fönstermålning 2014 

I år står längorna 1-7 på tur så fort 

vädret tillåter. Målarna aviserar 

separat. Dessutom kommer altan-

dörrarna på alla burspråks-

lägenheter att målas och reno-

veras, vissa är i mycket dåligt skick. 

 

Bevarandeplan 

Våra försök att få bygga sopsort-

eringsskjul har fått den effekten 

att kommunens byggnads-

antikvarie i slutet av maj kommer 

på ett besök i byn för att till-

sammans med styrelsen skapa en 

bevarandeplan för området. En 

sådan plan kommer att hjälpa 

framtida styrelser att bevara 

områdets särart och klargör även 

spelreglerna vid ombyggnader. 

 

Kalender 

27 maj & 17 juni – Styrelsemöten 
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