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Samfällsnytt 

nr 2 2012
Fiber information 
Styrelsen vill tacka för det stora 
engagemang som ni visat vid extra 
stämman och årsmötet. Arbetsgruppen har 
fortsatt att samla in information och det 
kommer att komma separat information om 
detta lite senare i vår. Det inplanerade 
mötet med Svensk Infrastruktur har ännu 
inte genomförts då det blivit uppskjutet av 
SI. Nytt datum är inplanerat i denna vecka. 
Avtalet mellan fastighetsägaren och SI är 
ogiltigt i och med inget markavtal. 
 
Städdagen 
Städdagen kommer att vara lördagen den 5 
maj, se nästa sida för mer detaljer. 
 
Även i år kommer vi att bjuda på korv med 
dricka. Kom gärna dit för lite trevligt 
samkväm och passa på att träffa gamla och 
nya grannar. 
 
Våra gemensamma grönområden 
Fortsatt upprustning av lekplatserna 
kommer att ske succesivt utifrån den 
besiktning som genomfördes 2011. I år 
kommer sarg och sand att bytas i 
sandlådorna. Vissa sandlådor kommer att 
minskas något till ytan men i gengäld så 
flyttas fjädergunga ut på gräset. Nya 
gungor har beställts och kommer att 
monteras under våren. Nästa år fortsätter 
byte av utrustning. Vid bortforsladet av 
sand och gammal lekutrustning kommer 
containrar och lastbilar att behöva komma 
in till lekplatserna under ca en vecka. Vi 
ber er att ha överseende med detta. 
 

Vi saknar något för barn mellan 10-15 år 
att leka med, fråga ditt barn vad som vore 
roligt få. Det är inte bara barnen som kan 
utnyttja våra fina grönområden. Här vill 
gärna styrelsen ha lite förslag. Mail eller 
hör av er till någon i styrelsen. 
 
En uppmaning till alla är att försöka att 
hålla våra baksidor i ett gott skicka. Er 
baksida är ju en grannes utsikt från sin 
uteplats. 
 
Trafik och parkering 
Höga hastigheter är något som ständigt 
diskuteras. Klagomål finns från bl a 
Lohäradsvägen. Vi har varit i kontakt med 
kommunen och de kan tänka sig att sätta 
upp utrustning för en viss tid som anger 
hastighet för att uppmärksamma förare.  
 
En uppmaning är att ni som inte använder 
era fordon varje dag parkerar dem vid 
infarten till varje gränd så att kommunen 
har möjlighet att ta bort det grus som 
kvarstår. 
 
Nyinflyttade 
Till sist vill vi önska alla nyinflyttade 
välkomna till vår samfällighet. Vi vill 
uppmana er att anmäla ert tillträde till 
styrelsen. Det gör man lättast genom e-post 
till styrelsen eller via hemsidan. På 
hemsidan hittar du också viktig 
information som rör ditt boende. E-post 
adressen till styrelsen är 
styrelsen@skalby3sam.se och hemsidan 
hittar du på www.skalby3sam.se  
 

mailto:styrelsen@skalby3sam.se
http://www.skalby3sam.se/
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Styrelsen 2012 
 
Marcus Östman  Ordförande (ansvarar för hemsidan) 
Knutbygränd 14   tel: 08-590 816 06 
 
Ing-Marie Bergström  Vice ordförande 
Kårsta gränd 1  tel: 08-590 339 31 
 
Caroline Eibrand Sandberg Sekreterare 
Vätögränd 2   tel: 08-500 870 22, 0730 83 16 22 
 
Ingrid Fritjofsson-Bergman Kassör sektion 1 (ansvarar för grannsamverkan) 
Lohäradsvägen 57  tel: 08-590 834 44 
 
Inga-Britt Norell Ohlsson Kassör sektion 2 
Rimbogränd 15  tel: 08-590 815 61 
 
Sören Nylund  Ledamot (mailansvarig) 
Vätögränd 12  tel: 08-822 100, 073-990 92 60 
 
Eva Lundström  Ledamot (ansvarig för samfällsnytt) 
Vätögränd 23  tel: 070-778 33 88 
 
Eva Rosén    Ledamot 
Kårstagränd 17  tel: 08-590 718 67 
 
Annika Lönnberg  Ledamot 
Lohäradsvägen 23  tel: 076-545 17 11 
 
 
 
 

Lekplatsansvariga 
 
Lohäradsvägen  -- Vallbygränd Ingrid Fritjofsson-

Bergman 
08-590 834 44 
 

Vallbygränd  -- Vidbogränd Annika Lönnberg 076-545 17 11 
Vidbogränd  -- Vätögränd Sören Nylund  08-822 100 
Vätögränd  -- Rimbogränd Caroline Sandberg 073-083 16 22 
Rimbogränd  -- Kårstagränd Inga-Britt Norell  08-590 815 61 
Kårstagränd  -- Knutbygränd Ing-Marie Bergström 08-590 339 31 
Knutbygränd  -- Norra 

Samfällighet 
Marcus Östman 08-590 816 06 
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Städdagen 
 5 maj 2012 

 
Samling kl 10.00 på lekplatsen mellan Rimbogränd – Vätögränd för 

utdelning av arbetsuppgifter. 
 

Ca kl 13.00 bjuder vi på grillad korv och dricka på samlingsstället. 
 

Det är ganska mycket som ska göras i år. T.ex. ska vi olja in staket och lekstuga, måla 
gungställningar samt byta diverse trasiga brädor mm. Att göra listor kommer att finnas vid 
samlingsplatsen. Säckar för ris och avfall kommer att placeras ut i grändmynningarna 

innan kl 10.00 lördag morgon. 
 

Tänk på att inte slänga något trädgårdsavfall i eller i anslutning till 
våra grönområden. Detta forslas istället med fördel till Sörab där det 
är gratis att slänga skräp och trädgårdsavfall. Säkert kan man alltid 

flirta med någon vänligt sinnad granne om man inte själv har 
möjlighet att ta sig dit. Sörab har öppet till kl 14.00 

 
Om någon boende har tillgång till släp eller jordfräs över dagen 

meddela gärna styrelsen så att vi kan fördela resurserna. 
styrelsen@skalby3sam.se 

 
Glöm inte att lämna in nedanstånde talong senast söndag 6/5 på 

Lohäradsvägen 57 om ni deltagit på städdagen 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag/vi har deltagit i städningen och vill ha min årsavgift reducerad 
med 100 kr. 
 
Namn:______________________________________________ 
 
Adress:_____________________________________________ 


