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Laddstolpar 

Under stämman i våras diskuterades ett förslag om att installera 

laddstolpar för laddning av elbilar och plug-in hybridbilar. Flera 

personer efterfrågade då ett informationsmöte om det skulle bli 

aktuellt. Nu har styrelsen gått vidare med förslaget och 

arrangerar ett informationsmöte den 27 augusti klockan 19.00. 

Vi träffas utanför porten vid Slalomvägen 18. Alla medlemmar är 

hjärtligt välkomna! 

 

Underhållsarbete 

Vid stämman i våras lade trädgårdsgruppen fram förslag på hur uteplatsen vid Slalomvägen 38 kan 

rustas upp. Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med förslaget och planerar nu att snygga till 

uteplatsen  under hösten 2019.  

 

Höststädning 19 oktober 

Lördagen den 19 oktober går höstens städdag av stapeln. Vi samlas klockan 11.00 vid lekplatsen. 

Föreningen bjuder på korv och fika. Det kommer hyras in containrar för grovavfall (där i princip allt 

kan kastas utom farligt avfall). Förutom att städa gården så planerar vi att göra en del 

målningsarbeten. I samband med detta kommer vi också för första gången att anordna en pryl- och 

klädbytardag. Så ta med saker och kläder som ni vill skänka eller byta bort och som ni tror kan 

komma en granne till glädje.  

 

Ekonomi & underhåll 

Styrelsen har under sommaren gjort en genomgång av ekonomin och fastigheternas underhållsplan 

tillsammans med fastighetsförvaltaren. Vi har en väl genomarbetad underhållsplan som ger oss god 

vägledning för framtida investeringar. Ekonomin är god och vi planerar inga avgiftshöjningar. 

Samtidigt kommer vi kunna amortera av på föreningens lån. I samband med detta har också 

föreningens lån omförhandlats. Samtliga våra lån har i dag låga räntor.  

 

BRF Slalombacken - nu på Facebook 

Gå gärna med i gruppen BRF Slalombacken på Facebook! Gruppen är avsedd att främja 

gemenskapen mellan oss medlemmar i föreningen. Förslag på teman kan vara sociala aktiviteter, 

bytes/köpes/säljes/lånas/skänkes och att utbyta tjänster och gentjänster. Som inspiration kan man 

också titta på gruppen Fantastiska Grannar Fruängen & Västertorp. Gruppen är inte avsedd att vara 

en kanal för felanmälan eller meddelanden till styrelsen.  


