
 
 

K l a c k s p a r k e n 
_____________________________________________ 

 
Nyhetsbrev för medlemmarna i Klackringens Samfällighet. Detta  
informationsblad kan även läsas på http://www.klackringen.se. 

 
Ansvarig utgivare: Styrelsen, Klackringens Samfällighet 

___________________________________________________________________________ 
 
¤ Lekplatsen  
 
Den är så gott som återställd, kanske t o m lite bättre än vad den var innan 
de rev den. Det som återstår nu är ett liggande klätterträd där den gamla 
rutschkanan låg samt lite stenar i olika höjd som man ska kunna gå på… 
 
När allt är färdigt kommer vi bjuda in till en liten invigning – korvgrillning, 
mm. Kommunen ska vi också försöka få hit för att visa vår tacksamhet. Tv 4 
är intresserade av att komma och göra ett reportage.  
 
Vi har fått virke av Optimera och kommer att bygga ett fotbollsmål och sätta 
det på ”ängen” vid lekplatsen. 
 

 
 
 
 
¤ Dränering 
 
Rören och brunnarna bakom lekplatsen vid Klackens Södergränd 11 – 19 
kommer spolas och vissa delar kommer att dräneras om av kommunen, men 
vi har fått en lite brasklapp på oss… 
 

http://www.klackringen.se/


…”någon” har hällt ut plastfärg i brunnen/brunnarna vilket gör att rören är 
hårt ansatta. I fortsättningen får vi lämna in överblivna färgrester på ÅVC. 
 
¤ Garagelängorna 
 
Vi uppmanar medlemmarna att underhålla sina garage, dvs byta panel, 
måla, mm.  Glöm ej heller att sätta en fotplåt så att vatten inte skadar 
panelen – kontakta Henrik Urfors om du har frågor. Allt för att skapa en 
trivsam miljö för oss själva och andra som rör sig i vårt område. 
 
¤ Belysning 
 
På vissa platser är det dålig ljus på kvällarna och några medlemmar har 
upplevt det som otäckt. På andra ställen är det även en fråga om estetiskt 
tilltalande, bl a på garagelängorna. Vi kommer därför att sätta upp nya 
armaturer där det behövs. Inkom gärna med synpunkter! 
 

  
 
¤ Städdag 
 
Den 20/6 är det städdag – vi ska då gräva ur de rabatter som är bestämt 
sedan innan samt rensa övriga rabatter. Även skräp, mm ska bort från vårt 
närområde. 
 
Vi startar kl 10:00. Samling vid lekplatsen. Vid frågor – kontakta Henrik 
Urfors. 
 
¤ Ventilationsrengöring 
 
Oscar Hansson VVS har lämnat en offert för service på våra VEVEX samt 
rengöring av kanaler, injustering och filterbyte. Pris: 2.400 SEK/hushåll 
efter rotavdrag. Vi ska försöka få ihop så många medlemmar som möjligt för 
att sedan boka in en tid med OHVVS där de kan komma och klargöra alla 
husen. 
 
Anmälan görs på talong i slutet av detta nyhetsbrev. Vid frågor – kontakta 
Henrik Urfors. 
 



 
 
¤ TV-kanaler 
 
Har varit i kontakt med Assist angående frivisning av kanaler – allt för att vi 
ska kunna ta ställning till om vi vill/ska ha fler kanaler, mm 
 
Vi ska även delge Assist vår enkät ang vilka kanaler vi vill ha. I styrelsen har 
vi en del förslag som vi ska diskutera med Assist och ”paraplyet”. 
 
Assist ska även göra en hemsida där vi kan hitta information om vårt 
kabelnät, mm 
 
¤ Tv – signal 
 
Vi har legat på Assist ett tag nu för att de ska fixa den hackande bilden som 
existerar på vissa kanaler. De har bytt allt i centralen utan att kunna lösa 
problemet. Assist har nu tagit dit Teracom som är det företag som är 
ansvarig för att signalen kommer till vår box. De ska med eras hjälp – 
förhoppningsvis – lösa problemet. 
 
¤ Hemsidan – http://www.klackringen.se
 
All viktig info läggs upp här. Har du frågor eller undrar över något – kolla 
FAQ som uppdateras löpande. 
 
Kom gärna med konstruktiva idéer samt bidra med bilder/text/mm. 
 

 
 
 
 

http://www.klackringen.se/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anmälan – Ventilationsrengöring(bindande) 
 
 
Namn: ___________________________________________________ 
 
 
Adress: __________________________________________________ 
 
 
Tfn: _____________________________________________________ 
 
¤ Lämnas till Henrik Urfors, Klackens Södergränd 24 senast 20/6 2010. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


