
			
	 	 					

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TRÄBJÄLKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
INFORMATIONSBLAD JUNI 2020 

MÅLNING AV GARAGELÄNGOR 

Tack till alla som var med och hjälpte till med målningen av garagelängorna. 
Med er insats hjälpte ni till att underhålla våra gemensamma anläggningar 
och samtidigt spara pengar för föreningen. Det var ett bra tillfälle att träffa nya 
och gamla grannar som man inte kände innan.	
	

	

NÅGRA RÅD FRÅN GRANNSAMVERKANSGRUPPEN 

Inför den här sommaren så vill vi påminna om några klassiska saker att tänka 
på: 

• Meddela dina grannar när du ska vara borta längre eller kortare tid. 
• Meddela också dina grannar om du har någon närstående som vattnar 

blommor, städning via städfirma eller har hantverkare hemma. 
• Skaffa lås på postlådan. 
• Be någon granne tömma postlådan på post och reklam. 
• Undvik att på sociala medier ”skylta” med att du är bortrest. 
• Be en granne eller någon annan att – vid längre bortavaro - klippa 

gräsmattan, och flytta runt lite de trädgårdsmöbler som eventuellt 
finns. 

• Var uppmärksam på främmande människor eller ovanliga händelser i 
området. 

BYGG- ELLER RENOVERINGSPROJEKT 

Den som gör ändringar i huset som innebär ingrepp i värmesystemet (t.ex. 
flytt, borttagning av element, anslutning av vattenburen golvvärme eller 
vattenburen handukstork som är kopplat till fjärrvärmenätet) måste anlita en 
VVS-installatör som är godkänd av SEOM. 

Radhuslängor delar på fjärrvärmesystemet. Tappar systemet vatten eller blir 
det luft i systemet, drabbas alla hus. 

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR! 

	

 

Kontakta styrelsen: 
styrelsen@trabjalken.se 
kassor@trabjalken.se 

Besök hemsidan: 
www.trabjalken.se 

Facebook Grupp 
www.facebook.com/groups
/trabjalken 

Felanmälan: 
Felanmälan när det gäller 
föreningens gemensamma 
anläggningar gör du 
enklast via e-post till 
styrelsen (adress ovan). 

Klotter: 
Klotter på våra 
gemensamma delar kan 
också anmälas enl. ovan. 
Klotter på eget staket är 
varje fastighetsägares 
ansvar. 

Viktiga Datum 2020 

28 juni 
Samfällighetsavgift 

28 september 
Samfällighetsavgift 

30 september 
Motionsstopp 

17 oktober 
Höststädning 

12 november 
Årsstämma 

28 december 
Samfällighetsavgift 

 


