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Vårbrev 2019 
 

Höstbrevet 2018 uteblev men vi fortsätter som tidigare. Tanken är att samla bra och angelägen 
information vid ett par tillfällen under året och förmedla det till er. Vi vill gärna också uppmana 
er att följa den informationen som läggs ut på hemsidan och i vår Facebookgrupp. Ett välkommen 
säger vi också till Er som nyligen flyttat in i vår samfällighetsförening. Har ni frågor om något 
som berör samfälligheten så prata med din granne eller hör av dig till oss i styrelsen.  
  

• Årsmötet den 18 feb genomfördes på 
Viksjöträffen. Protokollet har delats ut och finns 
också att läsa på vår hemsida.  
 

• Ekonomi. Vårfakturan har delats ut till alla 
fastigheter. Förfallodagen var den 30 april. 
Samma avgifter som föregående år. Kontrollera 
att du gjort din betalning så att du slipper en 
påminnelseavgift. 

 
• Vårstädningen genomfördes lördagen den 27 april 

i ett härligt vårväder. Det var 74 fastigheter 
representerade med 107 personer. Ett stort Tack 
till er alla som bidrog till att gör vårt område 
vårfint. 
 

• Under inledningen av året har vi fått avloppen i våra fastigheter rensade. Vi hoppas att allt 
har gått bra och att ingen fastighet har glömts bort. Hör av er i så fall till oss eller direkt 
till vår entreprenör på NHS Rolle Svensson tel. 070-143 63 29 
 

• En ny påminnelse om våra soptunnor och hur vi hanterar dessa. Tunnorna ställs ut på 
tisdagskvällen och töms dagen därpå. Du måste se till att locket går att stänga. 
Miljöförvaltningen i Järfälla har kontaktats då några fastighetsägare har slarvat och fyllt 
för mycket i tunnan så att fåglarna rivit ut avfallet. Det avfallet tas inte om hand. Var 
också uppmärksam på att ställa rätt sida av tunnan mot väggen. Annars töms inte tunnan. 
 

• Stadsnätsbolaget har gått runt till våra fastigheter och lämnat erbjudande om att lägga 
fiber i vårt område om tillräckligt många fastigheter anmäler intresse av att ansluta sig. Vi 
har i styrelsen tagit upp frågan och haft möte med ansvariga personer i Stadsnätsbolaget. 
Resultatet av dessa samtal och våra tankar kring fiber till området kommer vi inom kort 
att lämna i ett utförligt brev till er. Det kommer då också att läggas upp på hemsidan.  
 

• Parkeringsfrågan är som alltid aktuell i vårt område. Vi riktar därför en skarp uppmaning 
till alla att använda garaget som parkeringsplats. Extra angeläget för de fastigheter som 
har två eller flera bilar. Nya parkeringsförbudsskyltar har satts upp och ska efterföljas. Det 
gäller utanför avbärarna på våra parkeringsplatser. Där får du alltså inte parkera. Det 
gäller också vändplanerna samt området vid pulkabacken. Inte heller inne i vårt område 
t.ex. utanför din fastighet. Transporter till och från denna är självklart tillåtet.  
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• Under hösten kommer alla fastigheter att få en brun tunna för kompostering, om du inte 
redan skaffat en sådan. Avfallet från tunnan går till framställning av biogas. Järfälla 
kommun ansvarar för distributionen av tunnorna och information kommer därifrån 
framöver.  
Komposteringen är ytterligare ett led i att göra sopsorteringen så bra som möjligt. Det är 
en nödvändig åtgärd för att ta ansvar för vår gemensamma miljö.  
 

• Under städdagen uppmärksammades vi på nytt om problemet med att vissa garagedörrar 
vintertid fryser fast mot marken p.g.a. att vatten samlas där.  Vi ber därför er som råkat ut 
för detta att höra av er till oss i styrelsen. I vissa fall har också vatten samlats i garaget så 
att däcken frusit fast. Vi behöver få en helhetsbild av hur många det berör och vad som 
orsakar problemet med att vatten rinner in i garaget. På styrelsemötet i måndags (29 april) 
bestämde vi att som ett första steg kontakta en plåtslagare för att se om det är möjligt att 
ändra avrinningen från taket via takrännan.  
 

• Hemsida: Använd hemsidan i så stor utsträckning som möjligt. Där lämnas alltid 
angelägen information från styrelsen. Där finns också protokoll från styrelsemöten och 
årsmöten.  
Facebookgrupp: Många har anslutit sig till Facebookgruppen, som går att hitta här: 
https://www.facebook.com/groups/saningsvagens2a/ Det är givetvis frivilligt att vara 
med. Det här är en s.k. sluten grupp där medlemmar har möjlighet att kommunicera med 
varandra, dela med sig av information som kan vara av intresse för andra som bor i 
området och enkelt kunna föra dialog med styrelsemedlemmar. Officiell kommunikation 
från styrelsen sker dock alltid från hemsidan (www.2an.info) eller via nyhetsbreven. 
Styrelsen går som vanligt också att nå via mail på styrelsen@2an.info 
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