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Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening
Meddelande från styrelsen maj 2014

Information från styrelsen
Gräsklippare. Våra gräsklippare var i år trasiga redan innan vi var inne i maj
månad. Tänk på att gräsklipparna får endast köras på gräsytor - inte på ojämn
mark och naturmark. Grenar, pinnar och stora stenar måste tas bort innan man
klipper. Gräsklipparna får inte användas på privat tomt, eftersom det ökade
slitaget kommer att medföra att vi får köpa nya gräsklippare oftare.
Bara på jämn mark!
Fuktskador. Flera fastigheter i området har drabbats av fuktskador. I flera
fall har det visat sig bero på att fläkten på taket varit avslagen eller trasig. Våra
hus är byggda för att fläkten alltid ska vara på. Detta regleras vanligtvis i köket.
Är den trasig kan det röra sig om en säkring, eller så behöver fläkten bytas.
Många husägare har bytt fläkt de senaste 10 åren, vilket tyder på att originalfläktarna börjar närma sig sin maximala livslängd.
Fläkten ska alltid vara på!

Bollspel. Föräldrar, prata med era barn om att de inte får skjuta
hårda och/eller höga bollar i området, och att de inte får gå i planteringarna. Långa bollar och hårda bollar kan skada egendom och
planteringar.
Föräldrar - prata med barnen!

Utskick från polisen. Polisens samordnare för grannsamverkan i vårt område skickar varje
vecka ut en lista över vilka inbrott som skett i närområdet och hur de gått till. Där finns även
beskrivningar av personer och bilar man ska vara extra vaksam på, och hur man kan skydda sig
mot olika sorters inbrott. Polisen vill gärna nå så många som möjligt med dessa mailutskick. Vill
du komma med på mail-listan - maila styrelsen@vattentornsgatan.se.

Vänd!
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Förslag om att göra om Storås spårvagnshållplats
Vi har fått en fråga. Många känner sig otrygga
vid spårvagnshållplatsen Storås. Nu har styrelsen
fått en fråga om vi vill vara med och kräva en ny
gångväg till spårvagnshållplatsen, som skulle göra
att man slipper gå genom gångtunneln för att komma till och från hållplatsen. Det är Hammarkullens
Egnahemsförening, som består av de 55 villorna i
villaområdet nedanför oss, som har hört av sig till
oss för att fråga om vi vill vara med och kräva detta.
Villaföreningens förslag. Deras förslag är att
den nya gångbanan börjar ovanför trapporna och
går tvärsöver skogsdungen, där det nu är en stig.
Det skulle innebära att man måste gå över själva spåren för att komma till hållplatsen – vilket man
redan gör om man ska åt andra hållet (mot Branddammsbacken, Hammarkroken eller Estrella).
Detta skulle också göra att man slipper gå genom gångtunneln, som många upplever som otrygg.
Styrelsen är positiv. Vår förening kan enligt stadgarna inte representera de boende i en sådan
här fråga, eftersom den inte rör egendom som vi äger gemensamt. Styrelsen är dock positiv till att
jobba med Hammarkullens Egnahemsförening i den här frågan, eftersom vi vet att många i vårt
område undviker hållplatsen Storås, speciellt när det är mörkt.
Vad tycker du? Har du något emot att vi medverkar i att driva denna fråga kan du väl höra av
dig till styrelsen – prata med någon av oss eller lägg en lapp i brevlådan, eller mejla till styrelsen@
vattentornsgatan.se. Även du som är för att vi driver frågan får gärna höra av dig – kanske har
du berättelser eller argument vi kan använda. Finns det ingen opinion mot detta kommer vi att gå
vidare i frågan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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