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Utemiljö 

Tack till alla som deltog på vårstädningen och bidrog till att gården och andra utrymmen 

städades och blev fräscha. Sommaren närmar sig och för att följa upp det påbörjade arbetet 

med att hålla vår innergård fin och välstädad brukar vi träffas på försommaren för att plantera 

i pallkragar och i urnorna. Vi avslutar med att grilla. Även detta år planerar vi för grill-och 

planteringskväll, tisdag 18 juni med start kl. 17.00. Anslut när det passar under kvällen. 

Medtag det du vill grilla/äta och det du vill dricka. 

Under sommaren hjälps vi åt att vattna i urnorna och pallkragarna. Det kommer att sättas upp 

ett ”bevattningsschema” i varje uppgång där var och en kan anteckna den eller de veckor man 

har möjlighet att vattna växterna. 

Företaget Pelargonien, trädgårdsarkitekter, kommer att ge oss ett förslag på hur grusytan mot 

Ånstagatan kan utformas. Under sommaren kommer vi förhoppningsvis kunna få en vacker 

och välplanerad framsida mot Ånstagatan.  

Tvättning och skrapning av alg-och rostangrepp på målning och skärmtak, samt rengöring av 

stuprör och hängrännor kommer att genomföras under juni månad. Egeryds ansvarar för och 

utför arbetet. Egeryds kommer att avisera starten av arbetet ett par veckor innan arbetet 

påbörjas.  Var och en får vara beredd på att flytta undan eller täcka blommor och möbler på 

balkongerna.  

Inglasning av balkonger 

Vi har fått en offert från IFO Balkonginglasningar AB.  

Offerten bygger på balkonginglasningssystemet Lumon 5. Inglasningen kan skjutas åt sidan 

och är därmed öppningsbart inåt balkongen så hela sektionen friläggs.  

Inglasningen görs från balkongräcke till tak. 

Insidan av balkongräcket täcks vit expo hard skiva. Ev. andra lösningar kan diskuteras.  

Priserna gäller vid beställning av 15 eller fler inglasningar vid samma tillfälle 

Fastigheten har 4 typer av balkonger. Det innebär olika pris för inglasningarna. Se bilaga 1 

I de angivna priserna ingår material, montage och moms.  

Den 27 maj kl. 18.00 i Föreningslokalen har du möjlighet att informera dig och ställa 

frågor till Ismo Forsman från IFO Balkonginglasningar AB.  

Styrelsen behöver information om intresset för inglasning av balkonger.  

Vänligen fyll i och lämna bilaga 2 till berörda.          


