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Nu är äntligen trädgårdsjobbet igång för dem 
av oss som har en liten täppa, eller hur? Det är 
trevligt att det ser välskött och fint ut här i 
områdets trädgårdar. Brandkåren inspekterar 
framkomligheten här regelbundet, och det är 
viktigt att träd och buskar inte växer ut i 
gångarna. 

Om du vill göra ett staket eller plank, så titta 
på vår hemsida där det står vilka regler som 
gäller angående höjd, material osv. Innan du 
börjar arbetet, så lämna in ansökan till 
styrelsen. Blanketten hittar du också på hem-
sidan. 

 
Med våren och sommaren kommer också solen 
och värmen. I styrelsen har vi under flera års tid 
arbetat med problemet att det blir för varmt i 
bostäderna sommartid. Vi har haft hjälp av 
experter, och efter ett antal tester och prov 
kommit fram till att vi inte kan lösa problemet i 
våra välisolerade hus. Ett mycket effektivt sätt 
att skärma av solinstrålningen till bostaden är 
markiser. En markis tar bort 2/3 av den strålade 
värmen mot fönsterrutan. Den som vill sätta upp 
markis väljer en lugn och neutral färg, och 
lämnar i vanlig ordning in ansökan till styrelsen 
med vald färg. Tänk på att fråga efter rabatt hos 
leverantören!

Som vi informerade i förra BoNytt har styrelsen 
beslutat att t ex service på originalkranar som 
packningsbyte ej längre utförs av vaktmästaren. 
Detta är på grund av att reglerna hos Riks-
byggen har ändrats, så att vaktmästarna inte har 
någon försäkring som täcker vattenskador. De är
därför inte längre behöriga att utföra sådant som 
vattenhantering gällande kranar, WC och dusch.

Om du har frågor eller synpunkter på detta, var 
vänlig kontakta styrelsen.

Infartsvägen mitt emot stationen är sliten och 
ojämn och kommer därför att asfalteras om så 
snart som möjligt. Det gäller även backen upp 
mot husen, samt lite justeringar på en del gångar
mellan husen. 



Vi önskar alla medlemmar en skön vår!

 Lämna gärna in tips och förslag till 
styrelsen i brevlådan på lokalen! 

eller till mailadressen: 
styrelsen@domarringenlund.se 

Hälsningar
Din styrelse 

PS. Titta gärna in på hemsidan domarringenlund.se. Där finns mycket information om vår förening. 
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