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Våra Pannor 

Vi har börjat att byta pannor på husraden längs ner mot ängen. Man räknar att det 

tar en dag att byta en panna. 

Vatten 

Med pannbyte får vi nu varsin vattenmätare. Ett rättvise krav från många 

medlemmar, ett rättvise krav från många medlemmar, ett förslag från styrelsen är 

att vi debiteras för det vatten vi själva gör av med. Men för att alla ska få tycka till 

kommer vi att ha ett medlemsmöte den 11 november kl 18:00 på HSB lokalerna vid 

Stationsgatan 2, vi har andra frågor som vi också skall ta upp, våra lån skall sättas 

om, årsavgifter, info om underhåll, hur vi sköter och ställer in pannorna, övrigt som 

vi vill lyfta fram. 

Höststädning 

Vi kommer att ha en höststädning, där vi måste rensa bort träd som torkat och som 

kan ställa till skada om de faller omkull. Träden som skall tas bort är märkta med 

plastband, om det finns önskemål om fler träd hör av er til Karl-Axel. Vi kommer 

också att tända vår brasa, så att vi kan elda träden under tiden vi fäller. Vi får göra 

ett schema så att det finns några vid brasan hela tiden. Förslagsvis två timmars 

passning som löper från kl 08:00 till kvällen. Hela området hjälper till med detta, 

Karl-Axel dirigerar,vi kommer med mera detaljer senare, exakt datum kommer. 

Rosor 

Till oss alla för häck klippningar och allmän städning runt om. Vårat område är det 

prydligaste i hela Sundveda. Och det är roligt att höra av besökare att det är så fint 

här, och det är våran förtjänst att det är så. Så det är bara att ta åt sig. 

Husbesiktning 

Pågår för fullt av Patrik och Niklas, som gör en utvändig besiktning av husen så vi 

kan planera underhållet samt kostnader för det. 

Hemsida 



Vi harockså en hemsida http://www.sundveda.se Vi har en email adress 

webmaster@sundveda.se Här kan ni sända frågor eller önskemål till styrelsen. 

Även synpunkter på hemsidan, så vi får den som vi själva vill ha den. 

Trafikmiljön 

Kommer att sättas upp farthinder några är redan bytta, men det blir några till blir 

det. Och snälla parkera inte så ni hindra trafiken genom området. Tänk på barnen, 

trafiksäkerheten och parkera bilarna enligt vad som gäller-tack. 

Välkommna 

Till dem som flyttat in senast 

Cecilia Avermar och Nathan Emery som har flyttat in i 45:an 

Styrelsen! 

 


