
 
 

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  
 
Vår lekplats har åkt ner på prio-listan och vi får antagligen vänta till i vår på 
vårt klätterträd. Vi har försökt få till en lösning som innebar att allt skulle 
vara klart till i höst men det verkar rinna ut i sanden. Därför väntar vi med 
invigningen, mm också… 
 

 
 
 
 
¤ Dränering 
 
Rören och brunnarna bakom lekplatsen vid Klackens Södergränd 11 – 19 
kommer spolas och vissa delar kommer att dräneras om av kommunen. När 
det görs är svårt att veta då vi inte har fått något svar av kommunen trots 
påtryckningar… 
 
¤ Garagelängorna 
 
Roligt att se att dessa har iordningsställts på ett bra sätt.  
 

http://www.klackringen.se/


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

  
 
¤ Städdag 
 
Den 20/6 var det städdag och det var roligt att så många ställde upp. Den 9 
oktober kl 09.00 är det dags för nästa ryck. Det som ska göras är: 
 
- Rabatter vid garagelängorna 
 
Dessa ska färdigställas då tiden inte räckte till under städdagen. Rabatterna 
ska grävas ur samt det ska läggas duk och hämtas makadam/singel från 
Kassakällor. (Grävare inhyrd men personal behövs...) 
 
- Rensa övriga rabatter, mm. 
 
¤ Ventilationsrengöring 
 
Oscar Hansson VVS har fullt upp för tillfället och har inte tid för oss förrän 
vecka 3  2011…Styrelsen har även kontaktat Halmstads Sotningsväsende 
som återkommer med pris… 
 

 
 
¤ TV-kanaler 
 
Viasat försvinner från tv-utbudet – se utskick från Fyllinge Kabel-TV. In 
istället kommer TV 4 Sport med bl a Italienska ligan(med Zlatan) och TV 4 
Fakta från och med den 5 oktober. 
 



Då ordföranden i ”Paraplyet” är åter aktiv så får vi mer styrning och därför 
får vi avvakta och se vad som händer med nätet och kanalerna i framtiden. 
Förhoppningsvis kan vår enkät ligga till grund för något eller så kan de 
andra föreningarna göra något liknande. 
 
Vid felanmälan ska man vända sig direkt till Assist! Nyttja även deras 
hemsida för att se ifall det är driftstörningar i vårt nät. 
 
¤ Hemsidan – http://www.klackringen.se
 
Då vi bytt webhotell så ligger hemsidan för tillfället nere. Beräknas komma 
upp igen inom en snar framtid! 
 
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. 
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