
 

 
Sachsennytt nr 1 2018 

 

 

Värmeinjusteringen 
Nu har vi påbörjat arbetet på Furutorpsgatan 28, 30 a, 30 b och  

Carl Krooks gata 57. Detta är etapp 2. Här byts det just nu ventiler i källaren och 

garaget och hela systemet är tappat på vatten. Vi kommer att lägga lappar när vi 

behöver komma in i era lägenheter.  

Etapp 3 som är Carl Krooks gata 59, Södergatan 86 och Bryggaregatan 1 

påbörjas inom kort. 

Allt arbete med värmeinjusteringen skall vara klar innan semestrarna. 

Prenad behöver komma in i era lägenheter här för att montera handrattar på 

elementen. Vi budar er i god tid innan. 

 

Trädgården Etapp 3 
På sensommaren kommer cykelförråden och återvinningshuset 

Carl Krooks gata 57 samt det gamla grovsoprummet att byggas om. 

Bygglovshandlingarna är inskickade och strax går vi ut med offertförfrågan. 

Tipi-husen kommer att göras om till nästa sommar och blir då etapp 4. 

 

Utomhusmålning 
En hel del målning utomhus har gjorts, trappnedgångarna till skyddsrummen, 

underslaget högst upp på Bryggaregatan 1 samt återvinningsrummet  

Carl Krooks gata 57 och det gamla grovsoprummet. Vitt och fint har det blivit 

och målarfärgen är av en ny sort som är självrengörande  vi får se. 

 

Festkommitté 
Du som skulle vilja ingå i en grupp som får till uppgift att utveckla våra 

festligheter på Sachsen såsom, 1 maj, sommarfesten, kräftskivan, får gärna fylla 

i lappen som skickas med detta Sachsennytt. 

 

Trädgårdsgrupp 

Du som skulle vilja vidareutveckla vår trädgård till att bli ännu finare, det kan 

handla om att plantera fler lökar, planera om i rabatterna m.m. Ni som har lust 

med detta kan också anmäla er på samma lapp. 

 

 



 

 

 

Gnagare på gården 

I och med att Bryggeritomten bebyggdes blev tusentals hemlösa, just nu har 2 av 

dem valt oss som sitt nya hem. Vi har 3 elektroniska fällor på gården som fångar 

inkräktarna. Anticimex tömmer dessa vid behov. Vi kommer också att bygga om 

återvinningsrummet på Carl Krooks gata 57 så att de inte kan ta sig in där. 

 

Besiktning av ventilationen 

Vi har nu slutfört OVK besiktningen av alla lägenheter. Vi fann vissa fel här och 

det påträffades bl.a. 9 fläktar som var kopplade på vår ventilation, vilket inte är 

tillåtet. Ska ni byta spiskåpa är det kolfilterfläkt med frånluftsdon eller ny 

spiskåpa som gäller. Vi har sammanställt alla protokollen för att få en överblick 

över det som måste åtgärdas. Vi återkommer till er, som behöver åtgärda något , 

inom en snar framtid med förslag på åtgärder. 

 

Shoppingresa till 

 
Vi har fått förfrågan om att anordna shoppingresa till Ullared för er som bor i 

Sachsen. 

Nu åker vi, den 14 juni klockan 6.55 från hamntorget. Vi shoppar under  

5 timmar innan vi vänder hemåt igen. Det är Asplunds buss i Ödåkra som tar oss 

dit.  

Resan kostar 100 kr t o r, kom ner till kontoret den 29/5 eller 5/6 och betala. 

Anmäl dig senast den 1 juni på blanketten som är skickad med detta 

Sachsennytt. 

 

Hunden är människans bästa vän 

När ni rastar er hund vädjar vi till er att ni går ut mot gatan där ni bor. Det är så 

lätt hänt att det sker en olycka när ni går på gården. 

 

Soporna 

Kom ihåg att vi närmar oss den varma årstiden och det kan därför börja lukta i 

soprummen. Paketera ert restavfall väl för att undvika detta. Använd gärna 2 

påsar när ni paketerar organiskt avfall. 

 

/Styrelsen 


