
STÄDDAG 24:e OKTOBER 
Vi har beslutat a  genomföra höstens städdag, 
dock med följande förhållningsregler. 
Vi håller behörigt avstånd ll varandra. 
Om du har sjukdomssymptom närvarar du inte. 
Föreningen kommer llhandahålla personliga 
handskar, handsprit och munskydd för alla delta-
gande. Vi har också beslutat a  grillningen utgår, 
de a pga a  det finns ökad smi orisk vid själva 
serveringen på det sä et vi gör det. 
 
Istället kommer vi a  erbjuda por onsförpack-
ade mackor samt dricka och fikabröd kommer 
även de finnas por onsförpackat för a  mini-
mera risk för smi spridning. Vi gör alla dessa 
åtgärder för a  alla ska kunna känns sig så väl-
komna och trygga som möjligt trots COVID-19 
och a  vår städdag blir rolig och produk v. 
I vanlig ordning ställs en sopcontainer upp utan-
för soprummet vid hovstagränd 7 från Fredagen  
23:e ll Måndag 26:e. Där kan medlemmar 
slänga diverse otympligt avfall och även mindre 
elektronik i e  separat kärl. 
 
MÅLNING 
Som alla kanske märkt har vi genomfört före-
ningens första rik gt stora planerade underhålls-
åtgärd under sensommaren. Målning av alla 
träytor utomhus (entréer, miljöhus och cykelför-
råd), samt våra förrådsgolv, y re ståldörrar och 
behandling och underhåll av parkeringsräcken. 
Vi by e även ut de felak ga och skadade väggar-
na i ena miljöhuset och e  flertal skadade parke-
ringsräcken. En sak som kanske var uppenbar var 
a  e  flertal träspont på entreerna var i så dåligt 
skick a  de behövde bytas ut helt. Vi är väldigt 
nöjda med Dry  / Måleriteamets insats. 
 
STAMSPOLNING 5‐13 OKTOBER 
När vi pratar underhåll kommer även nästa stora 
grej. Stamspolning av samtliga lägenheter och 
stammar kommer u öras av RELITA. Separat avi-
sering kommer ske från Relita när det gäller din 
bostad, samt informa on kommer sä as upp i 
alla entréerna för a  påminna om det.  

TÄNK PÅ a  det är vik gt a  spolfirman kan 
komma in i din lägenhet vid spolningen. Om en 
lägenhet inte går a  komma in i vid besöket av-
bryter Relita arbetet  i hela fas gheten e ersom 
de då inte kan säkerställa arbetets resultat. 
Använd gärna serviceläget på din dörr. 
Även om du vet a  du kommer vara hemma så 
kan det vara bra med serviceläget så a  du inte 
riskerar a  missa när de kommer. 
Hushåll som inte släpper in spolfirman kommer 
a  debiteras för återbesök. 
Vi har gjort bedömningen a  föreningen lö-
pande framöver kommer behöva stamspola vart 
4:e år och har därför planerat in de a i vår un-
derhållsplan i förhoppningen a  avloppsproblem 
ska hållas ll e  minimum i fram den. 
 
ÅRSSTÄMMA 19 NOVEMBER 
Med anledning av COVID-19 och Folkhälsomyn-
dighetens rekommenda oner för bostadsrä s-
föreningars årstämmor kommer vi i år a  hålla 
en poströstning ll stämman istället för en ordi-
narie fysisk stämma. 
Enligt lag är vi tvungna a  hålla stämman på en 
specificerad adress, men själva omröstningen 
och stämman kommer alltså hållas som en post-
röstning och vi avråder starkt alla från a  när-
vara. 
Adressen kommer förmodligen vara föreningens 
tvä stuga vid Hovstagränd 9. separat kallelse ll 
årsstämma kommer i vanlig ordning skickas ut, 

llsammans med de papper som behövs för a  
genomföra en poströstning. 
Föreningen har få  in en mo on gällande inglas-
ning av takterrasser för behandling på årsstäm-
man som bifogas kallelsen. 
 
Soprum 
Sophanteringen har skö s rä  bra på senaste 

den. Däremot har vi märkt a  det for arande 
slängs s.k. ”blöta sopor”. Vi vill påpeka a  vätska 
(mjölk, blod, kö sa , alkohol, m.m.) inte ska 
slängas i soporna, det rinner ut på golvet i 
soprummet och blir både äckligt a  trampa i och 
osanitärt 

Ängssätrabladet 

Nr 2 — 2020 — September 

Besök gärna vår hemsida på WWW.ANGSSATRA.SE 
English version is available on the web.  


