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 Underhåll av stickledningar 6, 7 och 8 april 
I ett tidigare informationsbrev gick vi igenom föreningens strategi för att sköta om våra stammar, i 
syfte fördröja behovet av stambyte. En del av den strategin är att vart femte år underhålla våra 
stickledningar, dvs den del av avloppssystemet som finns i alla våra lägenheter och som går från 
handfat, badkar och diskho.  
 
Veckan efter påsk, 6 till 8 april, är det dags för detta underhåll, och under dessa dagar kommer alla 
lägenheter att få besök. Besöket tar mindre än 30 minuter. Samtliga ska redan ha fått avisering i 
brevlådan med information från entreprenören Avloppsteknik om hur besöket går till, hur man kan 
lämna sin nyckel om man inte är hemma samt hur de säkerställer ett coronasäkert besök.  

 

Uppdatering om portalen 
Arbetet i och under portalen mellan Johan Enbergs väg 34 och 36 har stått still under ett antal 
veckor, detta i väntan på att fuktmäktningarna ska visa på värden i tillräcklig nivå för att säkerställa 
att jobbet ska kunna göras på rätt sätt. Nu visar den senaste mätningen att arbetet kan slutföras, och 
det jobbet kommer att påbörjas inom kort. När entreprenören Bockholmen är klara med 
markarbeten m m kommer nästa entreprenör – Belink – att bygga en ny trappa upp mot baksidan.  

 

Uppdatering om baksidan 

Det har nog inte undgått någon att arbetet på baksidan stått still. Detta beror på att vår förening – 
tillsammans med våra grannföreningar – behöver utreda om de problem vi upptäckt även finns hos 
dessa. Denna utredning, som utförs av AFRY (fd ÅF) påbörjas under påskveckan. Därefter tas nästa 
steg för att åtgärda problemen.  

 

Vill du nattvandra i Västra skogen? 

Solna stad har tillsammans med bostadsstiftelsen Signalisten samt Polisen tagit initiativ till en 
trygghetssatsning för vårt område. En av de saker som startats upp är nattvandring som utgår från 
Huvudsta. Är du intresserad av att vara med och nattvandra får du gärna anmäla dig via 
nattvandringens egen Facebook-sida. Har du inte Facebook kan du ta kontakt med Carina Danneker i 
styrelsen. Mer information om trygghetssatsningen kommer att presenteras under våren. 

 

Årsstämman preliminärbokad till den 15 juni 
Styrelsen har satt ett preliminärt datum för årets årsstämma: tisdag 15 juni. Definitivt datum, kallelse 
etc kommer närmare inpå. Allt tyder på att även årets stämma kommer att bli digital, men även där 
får vi be att återkomma när det närmar sig.  

   

Container och gemensam städning först efter sommaren 

Styrelsen har beslutat att skjuta fram såväl den sedvanliga containern som den årliga vårstädningen 
till hösten. Detta på grund av att det pågår flera arbeten som påverkar tillgängligheten; förutom vår 
egen (uppgrävda) baksida så uppgraderas fjärrvärmen på vår framsida. Det sistnämnda beräknas 
pågå till efter sommaren.  

 

Informationsmöten under våren 

Styrelsen kommer att bjuda in till ett par informationsmöten under våren, och där dessa på grund av 
pandemin kommer att behöva vara digitala. Ett möte kommer att rikta sig till nyinflyttade 
medlemmar, som börjar bli ganska många nu de senaste åren. Ett annat möte kommer att fokusera 
på de olika projekt som pågår – och som planeras – i vår förening. Inbjudan till dessa möten kommer 
i nästa informationsbrev.  


