
 

 
 

Informationsbrev 
               3 – 2019    

 
Semester 
Fastighetstekniker Martin Härén-Karlsson har semester vecka 28 – 31. Under Martins 
semester kommer Eddie Bennet att vikariera. Anmäl ärenden till AdEx som vanligt. Du kan 
också lägga ett meddelande i brevlådan vid tvättstugan vid port 18. 
 

Trots semestertider kan du kontakta styrelsen genom mail styrelsen@lovgarden1.se eller 
lägga ett meddelande i brevlådan i grovtvättstugan vid port 18. 

 

Inglasade balkonger 
I föregående informationsbrev skrev vi att intresserade hyresgäster meddelar AdEx om detta. 
Detta var inte korrekt. Intresserade hyresgäster ska fylla i den blankett för beställning som 
finns på hemsidan eller kan beställas med ett meddelande i brevlådan i grovtvättstugan vid 
port 18. 
 
Förbifart Stockholm 
Vägverket har byggt en vall som gör att ljudet inte är lika störande längre. De kommer se-
nare att installera ett bullerplank på vallen som är närmast gården. Man har ökat bevatt-
ningen vid sprängningarna för att minimera att det dammar. Trafikverket ska undersöka om 
det är möjligt att bevattna/behandla vallen med medel för att minska dammet. 
 
Boende som vill framföra åsikter eller som fått misstänkta sprickor i sina lägenheter anmäler 
detta direkt till Kundärenden, Förbifart Stockholm, skicka gärna med foto: 

kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se  
 
Lekplatserna 
Anmärkningarna på lekredskapen på gården är nu åtgärdade. Önske-
mål om förändringar, nya lekredskap, bord, bänkar etc. tas gärna emot. 
Skicka förslagen till styrelsen.  
 

 
 

 



 

Papperskorgar 
Dodo Valenticevic och Esat Önsari har tömt våra papperskorgar på gården fram till nu. Vi 
tackar dem för det värdefulla arbetet som de gjort utan kostnad för föreningen. Från och 
med nu kommer vår fastighetstekniker att tömma papperskorgarna varje fredag. 
 
Tänk på att inte lägga hushållssopor i papperskorgarna!!!! 
 

                               
 
 
Cykelrum port 6 
Nu är även cykelrummet utanför port 6 färdigt. Det innebär att föreningen inte tillåter några 
cyklar i trappuppgångarna. Behöver du plats för din cykel i ett cykelrum, kontakta styrelsen. 
 
Katter och hundar 
Ur ordningsreglerna för Lövgården 1: 
Hundar och katter får inte rastas inom föreningens område. Hundar skall alltid vara  
kopplade på ett säkert sätt. 
 
Markis och parabol 
Om boende behöver borra i fasaden eller balkongens väggar och tak kräver det tillstånd av 
föreningen. En parabol måste fästas säkert och aldrig utanför balkongräcket.  

 

Vårby den 26 juni 2019   
Sommarhälsningar från styrelsen 

Aydin, Burak, Ingrid, Ivan, Jouni, Magnus & Ruth  

 


