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Nu	  är	  sommaren	  äntligen	  här	  och	  vi	  ser	  fram	  emot	  mycket	  härligt	  häng	  i	  trädgården.	  Tänk	  på	  
att	  alla	  ska	  känna	  sig	  välkomna,	  så	  glöm	  inte	  att	  plocka	  undan	  leksaker,	  ställa	  i	  ordning	  
möbler	  och	  lämna	  trevligt	  efter	  dig.	  Alla	  möbler	  i	  trädgården	  tillhör	  oss	  gemensamt	  och	  köps	  
in	  av	  styrelsen.	  	  

Vi	  har	  länge	  arbetat	  med	  att	  få	  ordning	  på	  de	  förhöjda	  radonhalterna	  i	  vår	  fastighet	  och	  den	  
förstärkta	  ventilation	  vi	  har	  satt	  in	  har	  till	  stor	  del	  löst	  problemet.	  Värdena	  är	  nu	  mycket	  
bättre	  och	  är	  endast	  över	  rekommenderade	  gränsvärden	  i	  ett	  fåtal	  lägenheter	  där	  
ventilationen	  sannolikt	  behöver	  finjusteras.	  Tänk	  på	  att	  ventilerna	  i	  våra	  fönster	  alltid	  ska	  
vara	  öppna	  för	  att	  luften	  ska	  kunna	  passera	  igenom	  som	  det	  är	  tänkt.	  	  

Tyvärr	  saknar	  vi	  trots	  flera	  påminnelser	  fortfarande	  flera	  av	  de	  radondosor	  som	  har	  lagts	  ut	  i	  
lägenheterna.	  Det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  vi	  får	  tillbaka	  dem	  omgående.	  Lägg	  dem	  i	  kassen	  som	  
står	  under	  föreningens	  brevlåda	  i	  port	  4.	  	  

Som	  ni	  vet	  bor	  vi	  i	  en	  gammal	  fastighet	  där	  ventilationssystemet	  bygger	  på	  självdrag.	  En	  
baksida	  med	  detta	  är	  att	  ibland	  (bl.a.	  när	  ventiler	  sätts	  igen)	  färdas	  lukter	  mellan	  
lägenheterna.	  Tänk	  därför	  på	  att	  helst	  inte	  röka	  inomhus.	  	  

Till	  sist	  en	  hälsning	  från	  odlingsgruppen:	  	  
	  
I	  år	  har	  vi	  gjort	  i	  ordning	  planteringen	  vid	  Gamla	  Tyresövägen.	  Nya	  perenner	  har	  tillkommit	  
och	  i	  odlingslådorna	  växer	  grönsaker	  och	  örter	  som	  självklart	  är	  till	  för	  alla	  äta	  av.	  Vi	  har	  
också	  satt	  hallonplantor	  och	  rensat	  upp	  bland	  bärbuskarna.	  Är	  du	  sugen	  på	  att	  vara	  med	  i	  
odlingsgruppen	  så	  ta	  kontakt	  med	  oss	  på	  gården.	  I	  augusti	  kommer	  vi	  att	  ha	  skördefest	  då	  
alla	  är	  välkomna.	  	  
	  
Ha	  en	  skön	  sommar!	  
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Du	  når	  oss	  på	  troskverket@hotmail.com	  eller	  via	  brevlådan	  på	  Dalgårdsvägen	  4.	  	  


