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Nej till detaljplaneändring 
Med 50 röster mot 49 tog Utsiktens 
extrastämma beslut om att inte stå bakom 
ansökan om en detaljplaneändring. Vi 
tackar alla som tog sig tid att närvara och 
göra sin röst hörd!    

Det var ett härligt engagemang som vi 
hoppas håller i sig till hösten då vi 
beslutade om att ha ett extra 
medlemsmöte. Vi ses då!                                                                  

Vi blev beviljade bidrag   
Strax innan årsskiftet ansökte vi om stöd 
till energieffektivisering i flerbostadshus. Vi 
blev beviljade stöd. Vilket är glädjande 
men befintligt anslag har tagit slut. Vi 
inväntar hösten och håller tummarna för att 
regering och riksdag skjuter till mer 
pengar.  Har du kunskaper om 
energieffektivisering av bostadshus? Hör 
av dig till styrelsen! 

Fåglar flyger in   
i våra trappuppgångar och hittar inte ut 
igen. Undvik därför att ställa upp porten.  

Lite tid över i sommar? 
Passa på att täta dina fönster. Har du 
damm mellan fönsterbladen är det med all 
säkerhet dags att även byta ut damm-
listerna.  När huset byggdes tätades 
fönstren med tätningslist av ull som 
spikades fast. Behöver du byta finns lister i 
ull att köpa. Det finns också enklare, 
självhäftande varianter av plast som fyller 
samma funktion men som är mindre bra för 
miljön. 

(Tätningslisten sitter mellan ytterbågen och 
karmen, på karmen. Dammlisten sitter 
mellan fönstren.)                                       

 

Garagehyran höjs med 10% 
från 1 oktober. Detta för att täcka ökade 
underhållskostnader. 

Säkrare hem med Tryggve   
Tryggve är ett samarbete mellan Röda 
Korset och Nacka kommun där du som är 
70+ kan få hjälp av Röda Korsets 
volontärer med fixar-tjänster. Att anlita 
Tryggve är kostnadsfritt. 

Ex på vad du kan få hjälp med:                     

- Lyfta tunga eller skrymmande 
föremål. 

- Sätta upp brandvarnare 
- Ta ner eller sätta upp gardiner 
- Sätta fast lösa sladdar 

Tryggve gör inte hantverksjobb som andra 
företag gör. Tryggve gör heller inte samma 
jobb som företag som säljer hushållsnära 
tjänster gör. 

Så här gör du för att få hjälp av Tryggve 

Ring 08-718 80 00 och berätta vad du vill 
ha hjälp med. Tryggve (någon av Röda 
Korsets volontärer) ringer tillbaka till dig 

Trevlig sommar önskar styrelsen! 
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