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Fönsterbytet i låghuset: 
Under vecka 35 så börjar entreprenören att etablera sig. De ska använda en del 

av samlingslokalen till omklädningsrum för att vi ska slippa ha bodar på 

området som både tar plats och kostar extra. Samlingslokalen ska kunna 

användas som vanligt under byggtiden. Asfaltplanen i kurvan vid in- och 

utfarten till Byggmästaregatan 4 ska användas som en uppläggningsplats för 

material. Arbetet med fönsterbytet beräknas att ta en månad. Mer detaljerad 

information om fönsterbytet kommer från entreprenören när det är dags. 

 

Brandskyddet: 
Fällbara stolar är beställda och ska monteras av fixargruppen där styrelsen anser 

att behovet är som störst. Föreningen har tyvärr inte råd att sätta upp fällstolar på 

alla våningsplan i samtliga trappuppgångar, vilket annars vore önskvärt. 

Branddörrarna ska hållas stängda. Kilar och andra uppställningsanordningar 

måste tas bort efter användning. 

Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen. 

Dessa regler är till för allas vår säkerhet, se mer i ”Bopärmen”. 

 

Informationen i trapphusen:  
Informationen i trapphusens anslagsskåp kommer att uppdateras med lite nya 

uppgifter om bl.a. energianvändningen mm. 

I tvättstugorna ska nya listor med lägenhetsnummer och namn sättas upp. 

 

Farthinder: 
På grund av att en del människor kör fort och inte tänker på att det exempelvis 

finns lekande barn på området, så kan det bli aktuellt att sätta upp farthinder. 

Styrelsen har tagit fram kartor för att kunna se vem som äger vad och var 

gränserna går. Den vägen som det körs fortast på tillhör kommunen, så det är 

den vi får kontakta med våra klagomål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. 



 

Danskurser: 
Hamboringen och Lyckå SPF anordnar följande aktiviteter i samlingslokalen 

under hösten. 

  

Stuffa för nybörjare (blandning foxtrot/bugg/kultis) 

Torsdagar 18.30-20.00. Start torsdag den 2 september. Pågår i 12 veckor. 

Jämna par eftersträvas. 

Anmälan före 30 augusti till Peter o Catrin Fridlund. Tel 0455-48193. 

  

Stuffa fortsättningskurs. (För alla som kan lite foxtrot/bugg/kultis). 

Måndagar kl 18.30-20.30. Start måndag 20 september. Pågår i 10 veckor. 

Jämna par eftersträvas. 

Anmälan senast 11 september till Carina o Hasse, tel 0457-33433. 

  

LYCKÅ SPF, pensionärsförening, dansaktivitet 

Följande onsdagar mellan kl 11-13. 

15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10, 3/11, 17/11, 24/11, 1/12. 

Kontaktperson Doris tel 0455-20442. 

 

Energi- och vattenförbrukning: 
Energiförbrukningen för värme/tappvarmvatten och vattenförbrukningen har 

under perioden april 2010-juni 2010 ökat något jämfört med samma period förra 

året. Elförbrukningen har under samma period minskat något. 

 

Övrigt: 
Anonyma brev till styrelsen behandlas inte. 

 

Samtliga tvättstugor tillhör medlemmarna, alltså alla tvättstugor får användas av 

alla medlemmar och de är inte knutna till en speciell trappuppgång eller hus. 

 

Tack till den medlem som informerade sina grannar om sin fest! 

 

 

 

Enligt uppdrag från styrelsen 

Per Larsson, ordförande. 

 

 

 
 


