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ASFALTERINGEN 
Nu är asfaltläggningen på nedre området klar. Vi tycker att det blev väldigt 
fint och att t ex de rundade hörnen på kantstenarna ger ett mjukt och 
inbjudande intryck. Vi vill passa på att tacka alla som hjälpte till genom att 
flytta bilarna och därmed bidrog till att arbetet kunde löpa smidigt. 
 
 

GRÖNSKA KONTRA TRYGGHET 
På Kämpagränden försöker vi kombinera ett lummigt och grönt område 
med kraven på trygghet, t ex försöker vi att hålla efter buskage och annat så 
att det inte skymmer ljus och sikt. Gatlyktorna skall kunna lysa obehindrat 
och vi försöker undvika att skapa mörka vrår. Detta kan tyvärr inte sägas 
om våra närmaste omgivningar, som sköts av kommunen. Styrelsen har 
skrivit till Tekniska nämnden och påpekat att Linero börjar bli alltför 
vildvuxet, något som bidrar till att många känner sig otrygga på gång- och 
cykelvägar. 
 
 

BLANDARE FÖR KÖK OCH BADRUM 
Enligt HSB:s nya stadgar står lägenhetsinnehavarna för kostnaden för 
material och arbete vid byte av vattenblandare. Vi påminner om att arbete 
som omfattar vatten och el skall utföras av fackman. Vid byte av kranar 
rekommenderar HSB service tre fabrikat av bra kvalitét: 
Mora armatur, F M Mattsson, Vårgårda / Gustafsberg 
  
 
 

VITVAROR 
Under den gamla goda tiden hämtade renhållningsverket kasserade vitvaror 
gratis. Numera tar de ut en avgift, så tänk på att leverantören av nya 
vitvaror har ansvar för att forsla bort de utbytta.  
 
 

HEMMABIO 

 



 

Tänk på att hög volym och basljud kan upplevas som påträngande och 
störande. Ta hänsyn till grannarna och skruva ner volymen! 
 
 

HÖST… 
Hoppas att ni har njutit av den fina sensommaren. Vi kan bara hoppas att 
hösten också blir njutbar. Fram tills frosten kommer fortsätter vaktmästarna 
att plantera nya växter och se över vår utemiljö.  
 
 
 

 

 

 


