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Ny tvättstuga! 
Sedan några veckor är tvättstugan 

fullbestyckad och tvättningen är 

nu åter igång i full fart. Reglerna 

(som anslås inom kort) är de 

samma som förut men det kan 

hända att de ändras eftersom 

fördelningen av maskinparken är 

lite annorlunda än tidigare. Viss 

utrustning kanske skall flyttas lite 

i rummet också. Hör gärna av dig 

till styrelsen om du har förslag 

eller idéer. 

 

Det kan även vara på sin plats att 

som tvättare rucka på sina 

invanda rutiner och faktiskt pröva 

de andra torkalternativ som finns; 

tex är både torktumlare och 

torkskåp energieffektivare och 

snabbare än torkrummet. Värt att 

påpeka är också att tvättstugan 

nu är dimensionerad för ca 100 

tvättande hushåll med någor-

lunda jämnt användande Tanken 

är alltså inte att det alltid skall 

finnas lediga tider eller att det 

skall vara en turbo-tvättstuga där 

man kan tvätta en månads tvätt 

på två timmar. En sådan tvätt- 

  

 

stuga har Bolinderbyn varken råd 

med eller plats för. 

 
Åverkan tvättstugan (!) 
Redan efter första veckan hade 

det skett medveten åverkan på 

tvättstugan, ett vattenled-

ningsrör har stukats och färg har 

pillats loss från väggen vid 

entrén. Sluta med det! Tvätt-

stugan är en av de största 

enskilda investeringar Bolinder-

byn gjort de senaste åren, ca 1,5 

miljoner kronor,  så behandla 

den därefter. Som jämförelse 

hade den summan räckt till inköp 

av en tvättmaskin och tork-

tumlare till alla medlemmar. 

Föräldrar skall givetvis se efter 

sina barn i tvättstugan. 

 

Fortsatt busliv 
Tyvärr har buslivet nattetid längs 

Bolindervägen fortsatt, senast 

krossades att antal bilrutor. Som 

vanligt, håll uppsikt över 

området och är du drabbad ska 

du polisanmäla det inträffade; 

ökad statistik medför större 

sannolikhet till insats. 

 



 

 
Asfaltering 
Som tidigare meddelats har 

Bolinderbyn planer på att asfal-

tera om alla p-platser upp till 

Metallvägen och anlägga fler p-

platser i samband med att 

trottoarerna asfalteras. För de 

nya p-platserna krävs dock ett 

marklov från kommunen och det 

tar 4-6 veckor att få det, därför 

står arbetena still för tillfället. 

Ena trottoaren är dock redan as-

falterad för att göra Bolinder-

vägen framkomlig för gående. 

 

När asfalteringen av p-platser väl 

sätter igång är det viktigt att vi 

kan utrymma alla platser. 

Antagligen görs udda sidan en 

vecka och jämna veckan där-

efter. Kommer du vara bortrest 

den närmaste tiden, meddela 

helst styrelsen och lämna gärna 

bilnyckel till en granne så att din 

bil kan flyttas. 

 

Fiberinstallation 
Installationen av fibernät i 

Bolinderbyn har nu äntligen 

kommit igång. Vårt gynnsamma 

pris hängde ihop med den 

installation som Järfälla kommun 

gör till alla skolor och därför har 

det blivit lite försenat. En firma 

som heter Infratek drar fiber till 

tvättstugehuset och en annan, 

Optohome, ut till våra lägenheter. 

Det kommer alltså gå runt 

installatörer i byn, på baksidor 

och även i källargångar. Fiber-

nätet dras mellan längorna i 

värmekulvertarna och därför 

kommer ni som bor i lägenheter 

där rören mynnar att aviseras om 

att fiberinstallatörerna behöver 

tillträde. Det kan bli vid mer än 

ett tillfälle.  

 
Dräneringsarbeten 
I mitten av september satte 

dräneringsarbetena vid länga 18 

igång. De beräknas ta 4 veckor 

och sedan fortsätter killarna med 

länga 20 i ytterligare 4 veckor. Vid 

riktigt uselt väder görs uppehåll, 

dels för att det är svårt att jobba i 

ösregn men även för att undvika 

alltför mycket lervälling utanför 

längorna. 



 

 
Nya trappor - så tillverkas de 
De nya trappor som monteras i 

samband med dräneringarna är 

förvånansvärt lika de ursprung-

liga. De tillverkas av Håkans 

betongtrappor i Götene i en 

ganska finurlig process: 

 

Steg 1 - Formen 

 
I en standardform med entréplan 

och sluttande plan sätts väggar 

upp för rätt storlek och rätt antal 

steg. Botten kläs med plastfolie. 
 

Steg 2 - Grundgjutning 

 
I trappans inre läggs armering 

och grovbetong ut.  

 

 

Steg 3 - Fingjutning 

 
Till trappans synliga delar an-

vänds betong av kalkstenskross. 

Ramen för skrapgallret och hålen 

för trappräckena förbereds också. 
 

Steg 4 - Härdning 

 
Trappan får brinna tills den är stel 

och formen tas bort. 
 

Steg 5 - Tvättning 

 
Sista steget är att tvätta fram ytan 

av kalkstenskross med högtryck. 

 



 

 
Höststädning 
Den 25-26 oktober är det 

höststädning. EFS kommer hjälpa 

oss att ta upp löven så då blir det 

tid över för alla att pyssla om 

området runt den egna längan 

och särskilt vid den egna p-

platsen. 

 

Precis som i våras kommer 

containrar att ställas upp: 

• 3 stycken för allt som är 

brännbart; löv, kvistar, grenar, 

plankor, möbler, plaststolar, 

tyg etc. Allt som brinner kort 

sagt, viss mängd skruv/spik är 

OK men inte allt för mycket. 

• 1 st för blandade grovsopor 

som metall, glas och porslin. 

 

OBS! Elektrisk utrustning, tryck-

impregnerat trä eller slipers får 

inte läggas i någon container! Blir 

det felsorterat måste föreningen 

betala extra för deponi eller 

t.o.m. extra sortering. I våras gick 

det vägen men det berodde nog 

främst på ordningsinsatser av 

styrelsen. Var alltså noga med 

sorteringen så kan vi fortsätta 

med denna service även i 

framtiden. 

 

 

Användning tvättstugehuset 
Som de som använde den 

tillfälliga tvättstugan kanske 

märkte finns det tomma rum i 

tvättstugehusets undervåning. 

Det är synd att dessa utrymmen 

står oanvända och styrelsen 

efterlyser bra förslag på vad dessa 

utrymmen kan använda till. Större 

investeringar är nog tyvärr inte 

att tänka på men någon slags 

användning, till fritidsaktiviteter 

eller till lagring av saker kanske 

går att få till. 

 
Kalender 
21 oktober - Nästa styrelsemöte 

25-26 oktober - Höststädning 
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