
 

Timotejbladet oktober 2021 
Ny vicevärd 

Föreningens ordförande Ewa har under en 
längre tid axlat dubbla roller som både 
ordförande och vicevärd. 

Från och med den 1a december tar Kristian 
Engström Tv36 över tjänsten som vicevärd. 

Höstens städdag 

Höstens städdag blir den 30/10 med samling 
klockan 10 utanför expeditionen. 
Städdagen avslutas som vanligt med 
gemensam grillning vid kvarterslokalen. 

Injustering värmesystem 

Injusteringen av värmesystemet är nu avklarat 
och alla lägenheter har fått nya termostater 
på sina element. Information om 
termostaternas funktion har lämnats ut till 
samtliga. Missa inte att informationen är 
dubbelsidig. 

Takrengöring 

Rengöringen och mossbehandlingen av våra 
tak är nu slutförd. På vissa tak finns 
fortfarande rester av mossa kvar som kommer 
brytas ner under tid av behandlingen. 

Nya cykelparkeringar 

Som nämnts tidigare har förslag inkommit om 
nya gemensamma cykelparkeringar. 
Upphandlingarna är nu i sitt slutskede och vi 
hoppas att arbetet kan komma igång under 
hösten. Ny cykelparkering anläggs bakom 
garagelänga nr9 samt längs med förrådet 
utanför tv34-35. 

Trädbeskärning och buskar 

Den 11/11 kommer Uppsala trädvård och 
beskär de sista träden och buskarna för 
säsongen.  

Byggnationer 

Alla byggnationer inom föreningen, som t.ex. 
staket, altaner, tak, måste godkännas av 
föreningen innan arbetet påbörjas. 
Vissa byggnationer kräver även bygglov eller 
bygganmälan till Knivsta Kommun. I de fallen 
krävs både godkännande från föreningen och 
kommunen. 
Regler kring mått och färgsättning finns att 
hitta på föreningens hemsida. 

Fågelmat 

När vintern och kylan snart kommer är det 
många som tycker det är trevligt att mata 
fåglar. Tänk då på att undvika att mata 
fåglarna intill husen. 
Fågelmaten drar till sig andra skadedjur som 
t.ex. möss som sedan letar sig vidare in i 
husen. Häng hellre ut lite godsaker i skogen. 

Frånluftfläkten 

Glöm inte att ställa fläkten i vinterläge nu när 
höstkylan kommer. 
Reglaget bredvid centralen ska ställas i läge 1. 

Föreningens hemsida 

Som vanligt vill vi påminna om föreningens 
hemsida. 
På www.timotejen.se finns mycket nyttig 
information för såväl nyinflyttade som de som 
bott här länge. 

 

Trevlig höst önskar styrelsen! 

 


