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BROTTARNYTT
Nya Medlemmar
Vi hälsar Bushra Matti och Sami Georges i 22 G och Madeleine Daag och Oscar
Bergqvist i 30 D varmt välkomna till samfälligheten!

Nya gemensamma Bänkar och Bord
Styrelsen har beslutat att köpa in ett nytt bord med tillhörande bänkar som ska stå invid
lekplatsen. De gamla borden och bänkarna planeras att renoveras och sedan ställas ut
på lämpliga ställen.

Ny Trappa
Martin och Dan har byggt om trappan ner mot garagen vid tvättstugan. Styrelsen tackar
för en strålande insats!

Problem med Stopp i Avlopp
Det är fortsatta problem med stopp i avlopp. Avloppsrören är gamla och kommer att
behöva åtgärdas och styrelsen funderar på möjliga lösningar. Samtliga
styrelsemedlemmar känner dock att det är tillräckligt med arbete för oss att hålla i det
nya värmesystemet och funderar därför på alternativa lösningar så som att ta in en
extern konsult eller att tillsätta en grupp frivilliga inom samfälligheten.

Vandalisering av Skyddsrum
Det är någon/några som förstör väggen in mot skyddsrummet. Håll gärna detta under
uppsikt, och om ni ser att något pågår och har möjlighet, ta gärna ett kort och meddela
styrelsen!

Värmesystem
Vårt värmesystem är nu inställt på sommarpump.

Nytt Värmesystem
Det är beslutat att dela upp arbetet med vårt nya värmesystem i etapper. Etapp 1
kommer att innefatta byte av värmecentral och nya sekundärledningar fram till 26 och 30
längan. Inom kort kommer avtal skrivas med Jönköping Energi för etapp 1.

Förslag på Höjning av Avgift
Styrelsen kommer på årsmötet att lägga fram ett förslag på höjd avgift.
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Stort Tack Sonny!
Sonny, vår alldeles egna ”Ove”! För er som känner Sonny och som har sett lmen ”En
man som heter Ove” kan säkert relatera… Sonny, som har varit en trogen medlem i
styrelsen i många år, kommer på grund av sviktande hälsa, att ytta ifrån området och
därmed lämna styrelsen. Sonny har med sin erfarenhet kunnat bidra med viktig historisk
kunskap och han har också, tack vare sina dagliga hundpromenader i området, kunnat
lämna dagsfärska rapporter. Sonny har skött otaligt med underhåll åt oss i
samfälligheten och det är även Sonny som så frikostigt har startat den uppskattade
bokhyllan i tvättstugan, där det nns möjlighet att byta böcker. Det kommer bli tomt utan
dig i området Sonny och vi i styrelsen och hela samfälligheten vill tacka dig för allt! Vi
kommer att sakna dig massor!

Nästa Styrelsemöte
Efter årsmötet kommer ett konstituerade möte med den nya styrelsen att hållas. På det
mötet kommer det att beslutas när nästa styrelsemöte ska hållas. Ni är varmt välkomna
att komma med förslag och synpunkter till oss i styrelsen. Skriv till info@brottaren.se.
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