
 

Nyheter från Brf. Ställets Bygata 
Nr 7/2012-07-08 

Till samtliga boende på Ställets Bygata 
 

 

Skötsel av träd och buskar 
I morgon (måndag den 9 juni) kommer Svenska Markservice att börja klippa träd och buskar samt 

rensa en del rabatter. Arbete med detta kommer att pågå i två veckor.  

 

Eftersom trädgårdsskötseln inte gjorts på rätt sätt de senaste åren så är det mycket som behöver tas 

igen. Området har helt enkelt blivit lite vildvuxet. Att få ordning på detta kommer att ta tid.  

 

Styrelsen håller på att ta fram en plan för ”trädgårdsrenovering” av området. Detta gör vi 

tillsammans med trädgårdsmästare hos Svenska Markservice. 

 

Om du har önskemål eller förslag som gäller vår trädgårdsskötsel så kontakta Lisa Hogmalm i 

styrelsen 0709-141731 eller lhogmalm@hotmail.com. Vi vet till exempel att det finns önskemål om 

att ta bort visa buskar/träd för att dessa blivit för vildvuxna eller skadade.  

 

Obs! Vi tar inte ner några träd eller gör några förändringar utan att först ha talat med alla grannar. 

Det är viktigt att man är överens vid sådana här förändringar. Samtidigt kan det vara så att något 

måste tas bort därför att det skadar området till exempel växer på fasad. De träd som brunnit (efter 

en bilbrand i vintras) kommer självfallet att tas ner. 

 

Lägenhetsförsäljning och föreningslokal 
Kontor: Lägenhet på Ställets bygata 152 (2:a vån) kommer tills vidare att användas som kontor. 

Styrelsen behöver någonstans att förvara allt material, ha kontor samt lokal för styrelsens och 

arbetsgruppernas möten. 

 

Till salu: Lägenheten på Ställets bygata 126 görs nu i ordning för försäljning. Vi räknar med att 

annonsera i början/mitten av augusti. 

 

Sommar! 
Styrelsen tar också semester men vi har en mindre grupp, ett arbetsutskott, som sköter den löpande 

verksamheten. Tveka inte att ta kontakt om du har något du vill ta upp. Möjligen kan det dröja lite 

längre innan vi svarar nu under semesterperioden. 

 

För styrelsen 

 

 

Björn Hernius 

Ordförande 

 

Kontakta: 

e-post: bjorn.hernius@nematus.se 

mobil: 0708 – 13 71 19 

Ställets bygata 83 

 

 

Du hittar alltid den senaste informationen på vår hemsida: 

http://sites.google.com/site/stalletsbygata/ 


