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Asfaltering 

Som de flesta märkt asfalterar 

kommunen om Bolindervägen 

och trottoarer upp till Metall-

vägen. I samband med detta har 

föreningen nappat på ett bra er-

bjudande om att asfaltera om alla 

p-platser på samma sträcka. Det 

blir faktiskt mer än bara asfal-

tering, de nyanläggs i princip med 

ordentlig grundläggning. De 

kommer också att vara sömlösa 

mot trottoaren vilket borgar för 

en lång livslängd. Samtidigt passar 

vi på att anlägga nio nya p-platser 

på udda sidan: fyra st. utanför 

länga 7, tre st. utanför länga 5 och 

två st. utanför länga 3. 

 

Arbetet är precis beställt så inga 

tidsplaner är ännu fastställda men 

arbetena kommer att ske under 

de närmaste veckorna. Styrelsen 

beklagar det korta varslet med 

detta och även omaket som 

kommer att vara med parkering 

under en tid. Kommunens 

asfaltering med påföljande 

erbjudande kom dock som en 

fullständig överraskning. 

 

 

Tvättstuga 

Ombyggnaden av tvättstugan har 

tagit lite längre tid än planerat 

men är nu i princip klar. Det är 

besiktning måndag den 25/8 och 

onsdag den 27/8 flyttas de två 

maskinerna från källaren upp 

igen. Fr.o.m. torsdag 28 augusti 

går det alltså att tvätta i större 

skala igen. De nya maskinerna 

(en grovtvättmaskin, ett torkskåp 

och en torktumlare) installeras 

dock först den 2 september. 

 

Redan nu kan vi förvarna om att 

det p.g.a. energibesparing är 

några förändringar i nya 

tvättstugan: t.ex. finns det bara 

ett torkrum men i gengäld har vi 

två stora, effektiva torkskåp. På 

samma sätt är den fristående 

centrifugen borttagen, vill man 

centrifugera gör man det snålare 

genom att bara köra 

centrifugprogrammet i en tvätt- 

maskin.  

 



 

 

Om ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt 

stark; i mitten av augusti hade vi 

ett rörelseresultat på ca +800' 

och samtidigt 3,2 MSEK i kassan. 

Vi har dock ett antal stora 

utgifter framför oss med fiber-

inkoppling, dränering av ytter-

ligare två längor, asfalteringen 

och slutbetalningen på tvätt-

stugan. Styrelsen har därför 

beslutat att öka föreningens 

belåning för att delvis finansiera 

renoveringarna. 

 

Idag är föreningens lån på ca. 9,8 

MSEK  men vi har ytterligare 1,65 

MSEK utrymme i pantbreven. 

Med dagens låga räntor kostar 

oss en ökad belåning väldigt lite 

med tanke på vad vi kan göra 

med medlen. De aktiviteter som 

är planerade går alla in i balans-

räkningen som anläggningstill-

gångar och kan därför skrivas av 

över respektive livslängd. Påver-

kan på resultaträkningen blir 

därför inte så dramatisk. 

 

Fortsatta skurkstreck 

Tyvärr stryker det nattetid fort-

farande omkring individer i byn 

som försöker stjäla mopeder,  

 

motorcyklar och bilhjul. Om du 

hör eller ser något märkligt mitt i 

natten gör gärna något för att 

synas så att du kanske stör 

aktiviteterna. Ser du misstänkta 

bilar, anteckna gärna regist-

reringsnummer. Och framför allt, 

se till att kära ägodelar är låsta 

och/eller fastlåsta! 

 

Loppmarknad 

Lördagen den 30 augusti mellan 

11-16 är det dags för årets 

loppmarknad vid tvättstugehuset. 

Vill du boka ett bord, kontakta 

Farideh i styrelsen på: 

 0706 - 87 49 09 eller via 

 info@bolinderbyn.se. 

Alla medlemmar och även 

utomstående är mer än väl-

kommna att besöka loppmark-

naden för att fynda fina saker. 
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