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Hej alla boende! 
 
Som ni säkert har märkt, har arbetet med den nya värmecentralen tagit lite längre tid än 
beräknat. Orsaken till detta är att det, trots aviseringar, har varit många boende som inte 
har lämnat tillträde till sina lägenheter, vilket har försvårat och försenat arbetet avsevärt!  
Nu är dock värmen igång igen, så att ingen behöver frysa. Värmen i elementen påverkas 
inte av att vreden saknas, endast möjligheten att reglera den. 
Inom kort skall nya vred monteras på samtliga element under Vega Energis regi. De 
kommer att lägga ut lappar till samtliga boende för att, en sista gång, få tillträde till 
samtliga lägenheter för att kunna utföra detta. 
 OBS! 
DET ÄR AV STÖRSTA VIKT ATT SAMTLIGA LÄMNAR TILLTRÄDE 
TILL SINA LÄGENHETER, FÖR ATT ARBETET SKALL KUNNA 
UTFÖRAS UTAN EXTRA KOSTNADER FÖR FÖRENINGEN! 
 
Vecka 44 sker byte av undercentralen, vilket inte kommer att påverka de boende. 
 
VIKTIGT DATUM FÖR ALLA SOM ÄGER SIN LÄGENHET: 
 
Onsdag 12 oktober, kl 19.00, håller vi extrastämma i Midgård, Sleipnervägen 115, för alla 
som äger sin lägenhet. De punkter vi kommer att ta upp är: 
•    Sophantering av hushållssopor 
•    Eventuell installation av motorvärmaruttag till våra p-platser 
 
Observera att det är viktigt att du deltar om du vill kunna påverka! Separat kallelse 
kommer i brevlådorna i god tid före stämman. 
 

Det elektroniska bokningssystemet för våra fintvättstugor har ju varit igång ett tag. Fr o m 1 
november skall även grovtvättstugan bokas elektroniskt. De manuella bokningstavlorna kommer då 
att plockas bort även där. 
 
Slutligen vill vi passa på att tacka alla som ställde upp på städdagen 17 september och som var med 
och gjorde kvällens invigning av grillar och lekplats, till en trevlig tillställning. 
 Alla ni som var med gjorde en fantastisk insats! Alla ni som inte kunde vara med, välkomna på 
nästa städdag! Ju fler som hjälps åt, desto bättre och trevligare kan vi göra vårt område! 
Vi vill även tacka vår duktiga eldslukare, som bjöd oss på en fantastisk show! Fotografier från den 
lyckade kvällen, kommer snart upp på vår hemsida. Håll utkik! 
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