
Sommar, sommar ... 

Vi vill passa på att påminna om: 

Våra trevliga grillplatser som finns runt om vårt område. Om de skulle vara 

upptagna får Ni gärna sitta på gräsmattorna och grilla men tänk på att inte 

ställa grillen direkt i gräset utan gärna på en tegelsten eller liknande. 

 

Det finns en boulebana på Lövhagsgatan 45 som Ni alla är välkomna att ut-

nyttja. 

 

Bollspel är inte tillåtet på innergårdarna. 

 

Rastning av djur skall ske utanför innergårdarna och får ej heller ske på 

våra gräsmattor som finns i anslutning till husen. Besök gärna vår rastgård 

för hundar som ligger mellan garagen längs Rönnoxelgatan. 

 

Balkonglådor får enbart sitta på insidan av balkongerna. 

 

Tänk på att grannarna kanske inte har samma musiksmak som Er nu när 

värmen kommer och balkongdörrar och fönster står öppna.  

EXP sommar-tider 

Expeditionen kommer att vara 

stängd på måndagar. 

Tisdagar  och fredagar har vi öppet 

ordinarie tider. Dvs  

Tisdagar 15-18 

Fredagar 7-10 med undantag för 

midsommarafton den 19 juni då ex-

peditionen är stängd. 

Relaxen har sommarstängt mellan 

den 9 juni och 16 augusti. 

Övernattningsrummet och fritids-

lokalen går att hyra 

under hela somma-

ren, som vanligt. 



MAJ 15 

BALKONGER 

Föreningen har fått ja, till utbyggnad med inglasning, från hyresnämnden. 

Den 1 juni börjar man riva balkongfronter på Bofinksvägen 25, därefter 23, 

21 osv. När det huset är klart börjar man på Bofinksvägen 41. 

Ni som har anspråk på ersättning för inglasning och markiser bör lämna in 

det till exp. snarast om Ni inte redan har gjort det. Det är viktigt att vi får in 

Ert krav innan balkongen rivs. Önskar Ni behålla inglasning eller markis för 

annat bruk så måste Ni montera bort detta själv, annars ingår det i övriga 

rivningen. 

I samband med balkongarbetet kommer även andra åtgärder att göras. Bl.a 

skall alla källarfönster bytas. Vecka 35 börjar man på Bofinksvägen 25 och 

fortsätter i samma mönster som balkongrenoveringen. Byggarna behöver 

tillträde till alla förråd med fönster. De behöver en gång fram till fönstret 

samt en arbetsyta på c:a 1 meter framför fönstret. 

Håll ögonen öppna efter information. Föreningen kommer att följa arbetet 

på hemsidan och där kommer även en tidsplan att publiceras någon gång 

nästa vecka, förhoppningsvis. Hemsidan finns på www.23an.se  

Miljöhus 

Föreningen har tecknat ett nytt avtal med IL Recycling. De kommer att hämta 

våra förpackningssopor från den 1 juni. 

De kommer även att tillhandahålla kärl för småelektronik,  

som t.ex. rakapparater, mixerstavar, fjärrkontroller osv. 

Till hösten kommer även ett kärl för matfett.   


