
September 2017

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Trädarbeten på Kadetten
Styrelsen har beslutat att träden på våra gårdar ska beskäras således att de inte blir för höga. 
Det har dessutom konstaterats att rönnbärsträden mellan hus 22 och hus 24 inte är friska 
och styrelsen därför beslutat att ta bort dem i samband med beskärningen av övriga träden.
Även de stora träden bakom hus 16 och hus 24 kommer att tas bort. Detta med anledning av 
att föreningen har haft problem med rotintrång i våra avloppsledningar och att det rent 
allmänt inte är lämpligt att ha för stora träd för nära husen.

Nu är det höst och krukorna tas in ……
Hösten närmar sig med stormsteg och almanackan visar att året går mot sitt slut. Den 23 
oktober är det dags att ta in krukorna som så fint har smyckat våra entréer även i år. 
Styrelsen ber därför blomstervärdar som vill ta vara på sina blommor att tömma krukorna 
innan dess.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla blomstervärdar som, genom att plantera i krukorna 
och sköta dem så fint under sommaren, har förskönat tillvaron för alla i föreningen. 
Styrelsen hoppas att det även nästa år finns boende som vill ställa upp som blomstervärdar.

Våra avloppsledningar behöver renoveras
Föreningens avloppsledningar är i dåligt skick och behöver göras vid. Styrelsen jobbar därför 
med ett projekt som avser att renovera våra avloppsledningar som går ut från husen samt 
ledningarna på gårdarna ut i gatan. Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att spola 
ner annat än urin, avföring samt toapapper i toaletten. Tänk även på att inte spola ner olja, 
råa ägg och fett i avloppet då det kan orsaka stopp i ledningarna.

Föreningen har fått ny förvaltare
Riksbyggen har tilldelat vår förening en ny förvaltare. Vår nya 
förvaltare är Anna Klint och hon kan nås på tfn 042-18 66 14 eller 
på e-mail anna.klint@riksbyggen.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
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