
 

 

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  
 
Nästa steg är att få kommunen att börja rensa ”sina” rabatter alternativt ta 
bort dem och så gräs istället vilket gör att vi slipper det höga gräset/slyet.  
 
 

 
 
 
 
¤ Dränering 
 
Rören och brunnarna bakom lekplatsen vid Klackens Södergränd 15 – 19 
har spolats och dränerats om av kommunen. Nu är det bara att se ifall det 
har någon inverkan … 
 
¤ Garagelängorna 
 
Roligt att se att dessa har iordningsställts på ett bra sätt MEN det vore bra 
om man kunde samsas om en färg på respektive länga. Det bästa hade 
naturligtvis varit om alla längor i föreningen hade samma färg… 
 
Rabatterna är nu färdiga och resultatet blev riktigt bra! 



 
OBS ! På förekommen anledning så vill vi påpeka att föreningen bara 
står för materialet till regnvattenanordningar som stuprör, hängrännor, 
mm – ej arbetskostnad! 
 
 

  
 
¤ Städdag 
 
Till våren 2012 blir det en städdag. Vad som ska åtgärdas får vi återkomma 
till… 
 
¤ HEM 
 
På föreningsstämman den 7 april beslutades att fortsätta arbetet att utreda 
om HEM tar över fjärrvärme-hanteringen i föreningen. 
 
Vad har hänt sedan dess? Långt om länge fick vi svar från HEM att de är 
intresserade. De har föreslagit 2 olika alternativ, men vi har ännu inte fått 
några priser eller haft någon genomgång av förslagen med HEM.  Vi hade 
inbokat ett möte den 28 november då en mer detaljerad genomgång skulle 
ske med styrelsen Detta möte blev dock inställt från HEM:s sida pga 
sjukdom. 
 
Vi har också fått information från HEM att det är flera föreningar som för 
diskussioner med HEM i samma fråga på Fyllinge. Detta har gjort att HEM 
även har beslutat att göra en helhetsöversyn av hela Fyllinge. 
 
Vi arbetar vidare med frågan och hoppas kunna presentera något förslag 
framöver. 
 
¤ Snöröjning 
 
Föreningen har till detta år köpt in en snöslunga så vi står bra rustade Om 
det kommer någon snö… 
 
Boa-Ture kommer att frakta bort snö från parkeringarna i vinter. De såg 
inga problem med räcket vid Klackens Långgränd/Havsörnsvägen. 
 



 
 
¤ TV-kanaler 
 
Vi ligger på ”Paraplyet” för att få till stånd ett möte med eller utan de andra 
föreningarna med olika tv-aktörer som kan berätta om olika lösningar för oss 
i föreningen när det gäller digital-TV och/eller bredband. 
 
Vid felanmälan ska man vända sig direkt till Assist! Nyttja även deras 
hemsida för att se ifall det är driftstörningar i vårt nät. 
 
¤ Ekonomi 
 
Lånet som vi tvingades ta för att klara fjärrvärmegrävningarna har vi 
beslutat att lösa. Skulden är nu 140.000 SEK. 
 
¤ Rabattkort 
 
Styrelsen arbetar för att knyta till sig företag och affärer som kan ge 
föreningens medlemmar rabatt, mm 
 
¤ 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. 
 

 


