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Återigen tackar styrelsen samtliga som var
med på den extra stämma om nya
stadgarna och hissarna. Det blev ett
enhälligta ja på båda punkterna, och vi
kommer att få nya hissar nästa år.
Stadgarna kommer snart att finnas på
hemsidan att plocka hem.

Grillfesten blev mindre lyckad detta år, inte
lika många anslöt sig och det kanske var
lite olyckligt med tiden och dagen då vi sköt
på den en vecka pga dåligt väder. Vi får se
vad vi hittar på nästa år. Det är trots allt
frivilligt men samtidigt är det styrelsens
uppdrag att sammanföra medlemmarna så
att vi får träffas och lära känna varandra,
åtminstonne en gång per år.

SFAB och kommunen bygger
Som tidigare meddelat kommer SFAB
(Södertörns Fjärrvärme AB) att gräva nya
rör precis intill, och lite inpå, vår tomt. Det
kommer medföra vissa obehag en kortare
tid då våra infarter till parkeringarna
kommer att grävas av på tvären. Arbetet
kommer att utföras några timmar om dagen,
så gropen täcks över med en tillfällig 'bro'
att köra på.

Dessutom kommer ett antal, ca 10
parkeringsplatser vid hus 15 att bli
drabbade under byggtiden, boende
kommer att hänvisas till dom nya
p-platserna vid hangaren med tillfälliga
parkeringstillstånd av kommunen. Mer info
om detta kommer senare.

Ungefär samtidigt ska kommunen också
bygga en gång & cykelväg en bit inpå vår
mark. Den ska gå längs Albyvägen, som
kommer att bli något smalare, så vi får en
väg till att använda när vi ska gå till eller
från Alby Centrum. För detaljer om detta
kan man kontakta kommunen.

Till råga på detta låt oss inte glömma att
taken på våra hus kommer att läggas om
nu i sommar. Det kommer helt enkelt att bli
en hektisk tid med en hel del skräp och
bröte liggandes kring våra hus, men det
måste göras så vi får stå ut.

Styrelsen tar ledigt
Från och med nästa vecka fram till slutet av
juli kommer expeditionen att ha stängt, med
undantag att man alltid kan ringa någon av
vicevärdarna Dick eller Tomas.

till dess önskar styrelsen för Albyhus 2 alla en

GLAD SOMMAR!
Träffa styrelsen varje tisdag kl 17.00 till 18.00 i expeditionen Albyvägen 17, plan 1.
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