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Underhåll av värmepumpar 

På senare tid har vi drabbats av fel på flera värmepumpar som beror på stopp i slangen för 
kondensvatten. Som bilaga till detta infobrev finns därför skötselråd för värmepanna, filter och 
ventiler, med en särskild instruktion för hur slangen hålls ren. Det är viktigt att alla boende tar del av 
denna information. I samband med nästa vattenavläsning kommer vi att kolla upp att 
skötselinstruktionerna  följs. 

Fortsättning på frågan om ett eventuellt framtida friköp 

Vi har precis fått besked från Nacka kommun att de är villiga att inleda arbete för ändring av 
detaljplanen så att den medger avstyckning. I kommunens besked framgår att processen tar lång tid 
(ny detaljplan väntas vara klar tidigast 2017) och kostar minst 100 000 kr. Vi som förening behöver nu 
ta ställning till om vi vill att kommunen ska gå vidare. Som första steg kommer styrelsen att titta 
närmare på vad kommunens besked innebär och vilka alternativ vi står inför. Inga beslut kommer att 
fattas utan att föreningen lyssnats av eller informerats. Vi återkommer! 
 
All info om utredningen finns samlad på hemsidan, åtkomligt efter inloggning. 

Åtgärder efter yttre besiktning sker efter vintern 

Som vi tidigare berättat kommer några åtgärder att göras efter yttre besiktning i våras. Många staket 
är illa åtgångna av väder och vind och behöver bytas ut. På några hus behöver även panel lagas eller 
bytas ut och det finns några ställen där målning behöver ske. Åtgärderna kommer dock att ske först 
efter vintern när kyla och fukt är mindre. Vi kommer att anlita Älta Mark & Bygg. 

14 anmälde sig för sortering av matavfall 

I förra brevet inbjöd vi dem som ville att beställa en tunna för sortering av matavfall. 14 medlemmar 
anmälde sig. Vi för nu detta vidare till Nacka kommun som ordnar så att tunnor ställs ut och att vi får 
påsar och påshållare. Ny chans att ansluta till matavfallssortering kommer att finnas under nästa år. 
Har ni frågor, kontakta styrelsen. 

Nya medlemmar 

Vi välkomnar som nya medlemmar och boende i vår förening Michelle och Michael Öhrström på 
Blåbärsslingan 14 och Anna-Karin Jonsson på Blåbärsslingan 15. 
 
Hälsningar styrelsen 

 
Ordförande Carl-Johan Friman Blåbärsslingan 2  070-231 77 30 carl-johan@friman.cc 
Sekreterare Richard Granlund Blåbärsslingan 59  070-313 63 64 richard.granlund@telia.com 
Kassör Alexander Enstedt Blåbärsslingan 17 070-620 99 66 alexander.enstedt@gmail.com 
Ledamot Johan Bogren Blåbärsslingan 16 0709-32 11 07 johan.bogren@spray.se 
Suppleant Johan Grauers Blåbärsslingan 41 070-672 52 85 johan.grauers@teknikforetagen.se 
Suppleant Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
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Ps. Du har väl inte missat att skaffa inloggningsuppgifter till medlemssidorna på hemsidan? 
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