
 

   VINGTANKAR 
 

 
Efter en varm, solig och skön sommar nalkas nu hösten… 
 
 
Javisst har det varit en härlig sommar, men ett par saker har inte varit så bra. En av dem 
är mopedförare som inte beter sig som man ska. Det är absolut förbjudet att åka moped 
på gångvägen framför husen. Ljudet är störande, i synnerhet om man åker sent på 
kvällen, och det är farligt för småbarn och äldre. Man kan tycka att hänsyn och respekt 
borde vara självklara saker… En annan sak som borde vara självklar – man får inte 
parkera mopeder inomhus. 
 
På tal om respekt och hänsyn: det är tillåtet att hamra och spika måndag – fredag kl 08.00 
till 19.00, lördag 10.00 till 15.00 och inte alls på söndagar. Låt oss hålla på dessa tider 
och visa våra grannar den aktning och omtänksamhet vi önskar att de visar oss! 
 
Bergvärmeprojektet är nu i stort sett avslutat, nu återstår bara mindre justeringar och 
kompletteringar. Under hösten kommer styrelsen att påbörja planeringen av stambytet. 
Erfarenheten är tydlig – om man detso mer tid man lägger ner på planeringen, desto 
smidigare går det senare. Styrelsen ambition är att ett så stort och komplicerat projekt 
som ett stambyte ska ske med så liten påverkan som möjligt. Störningar är dock 
oundvikliga. Vi återkommer med mer information senare! 
 
Styrelsen för löpande diskussioner med ATM och har framfört synpunkter på bristande 
service och information. Vi kommer snart att ha ett möte med ATM och tar därför gärna 
emot fler synpunkter från medlemmarna. Skriv en lapp och lämna till Gunnar Benckert 
på Radarvägen 19, 4tr. 
 
Till sist ett par ord om soporna. I de tillfälliga gröna containrarna utanför portarna på 
baksidan får man lämna endast hushållsopor. Det är inte avsedda för kartonger, 
målarburkar eller möbler(!). Man får inte heller ställa grovsopor bredvid den stora gula 
containern. Ofta finns det plats om man i stället öppnar luckorna på baksidan av 
containern. 
 
Med tillönskan om en riktigt trevlig höst! 
 
 
Styrelsen 
 
 


