
Nyheter från Brf. Ställets Bygata 
Nr 6 /2013-09-28. Till samtliga boende på Ställets Bygata 

 

Höststädning 
Lördagen den 12 oktober kl.10.00 samlas vi på tunen för höststädning. Gemensam grillfest för hela området på fotbollsplanen 

kl.13.00. Boka in dagen redan nu! Mer detaljerad information kommer senare. 

 

Lägenhetsförsäljningar 
Föreningen säljer nu lägenheterna med adress nr 57 och nr 152. Annonser kommer att läggas ut i media t.ex. Hemnet.  

 

Fasadmålning/renovering 
Mer än halva området är snart klart och arbetet avslutas för säsongen. Arbetet med de återstående 3 tunen startar igen så fort vädret 

tillåter (mars/april) och väntas vara klart innan semestern.  

 

Värme och slukhål 
Nya borrhål och slangar behövs för bergvärmen. Upphandling av detta arbete pågår och ska vara klart innan vintern. El-patronerna i 

samtliga värmepumpar är nu inkopplade. Dessa uppgraderas dessutom till 9 kW i början av oktober. Slukhålen, de gamla 

bergvärmehålen, kommer att läggas igen. Eventuellt måste dessa miljösaneras först. 

 

Fiberinstallationen 
Installationen är klar. Kungälvs Energi kommer inom kort att dela ut information om inkoppling på nätet, olika typer av tjänster 

m.m. Detta är avtal som var och en tecknar själv. Utbudet finns att se på Kungälvs Energis hemsida. De som vill behåll ComHem 

kan självfallet göra det. 

 

Parkering 
I syfte att få bort ”obehöriga långstidsparkerare” har vi tecknat avtal med Controlla. Controlla kommer att sätta upp nya p-skyltar 

och vi kan kontakta dom när någon obehörig står fel. Controlla kommer alltså inte att cirkulera i området och vi boende och våra 

besökare får parkera som vanligt. Förhoppningsvis hjälper detta upp p-situationen något. 

 

Matfett och avlopp 
Stekfett, frityr och annat matfett får inte sköljas ut i slasken. De bildas fettproppar i rören som måste rensas. Vi har redan behövt 

anlita CleanPipe vid 5 tillfällen när det blivit stopp i rören. Varje gång kostar detta närmare 4.000 kronor. 

 

Dränering 
Upphandlingen av dränering av området har påbörjats. Arbetet kommer att påbörjas april/maj 2014. 

 

Flaggning 
På varje tun ska finnas flagga och vimpel. Den som vill flagga vid någon högtidsdag svarar själv för att flaggan hissas och halas 

enligt de allmänna flaggreglerna. Reglerna finns på hemsidan. 

 

Meddelande från valberedningen: 
Sitt inte bara där och tyck! Ta klivet å anmäl ditt intresse till oss i valberedningen. 

För att göra "övergången" så smidig som möjligt vill valberedningen redan nu ha in förslag på nya kandidater till styrelsen. 

Tanken är att "slussa" in nya kandidater i arbetet. Vill du sitta med eller tycker du kanske att grannen skulle passa?!? 

Prata med grannen och se om han/hon vill. (Men framför allt säg till att du lämnar honom/henne som förslag) 

Maila gärna in ditt förslag till mig, valberedningens ordförande: paulawertheim@comhem.se 

 

Informationsmöte 
Nästa informationsmöte är planerat till den 5 december. Boka nu! Inbjudan kommer när det närmar sig. 

 

Framtidsgruppen - nystartsmöte 
En arbetsgrupp för Dig som vill vara med och påverka hur vårt område ska utvecklas framöver.  

Vi träffas söndagen den 13 oktober kl.17.00-19.00 i föreningens lokaler på Masking. 2 i Rollsbo (ovanför Garden center). 

 

Obs! Det är inte möjligt att informera om allt via dessa nyhetsbrev. Mer information läggs kontinuerligt ut på hemsidan. Har du 

några frågor eller synpunkter så kontakta någon av oss i styrelsen. En personlig kontakt är alltid bäst! 

 

 

För styrelsen 

 

 

Björn Hernius 

Ordförande 

 

Vi lägger också ut information på vår hemsida www.brfstalletsbygata.se 

mailto:paulawertheim@comhem.se
http://www.brfstalletsbygata.se/

