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OBS! Detta är den sista kvartalsrapporten i pappersform, mer om detta nedan 
 
Förvaltning  
Pagoden har flyttat sitt kontor i Robertstorp ner till fristadstorget. 

 

Trafik 
Allmänt dåligt med stängda grindar och bilåkning på gårdarna. Läs mera om detta på 

hemsidan, www.stenbysff.se. Det finns flera garage att hyra både i Stenby 1 och 2. Hör av er 

till Pagoden på 016-51 93 50. När det gäller garage vill vi understryka att dessa enbart är till 
för fordon samt att det inte under några omständigheter får finnas något brännbart i garagen. 

Vi påminner igen om att det är 24 timmarsregeln på våra parkeringar i Stenby samt att det är 

förbjudet att parkera släp på våra parkeringsplatser! 

 

Miljö 
Boenden är fortfarande slarviga med att sköta sopsorteringen och det samma gäller 

grovsoporna. Det är ABSOLUT förbjudet att lämna grovsopor utanför dess rum då det ej är 

öppet! Yttrebesikning är gjord på alla gårdar. Många fel och brister upptäcktes. Styrelsen 

kommer att gå igenom och ser över kostnader och vad som behöver prioriteras. Brunnar som 

varit bekymmer under senvinter/våren kommer att slammas inom kort. Löv- och rishögar har 
samlats in och forslats bort. På vissa gårdar finns flera sopsäckar med trädgårdsavfall kvar. 

Som bekant tas inte dessa bort då de ligger i säckar. Vi ber de ”skyldiga” att transportera bort 

dessa omedelbart!  

 
Avtal 
Som styrelsen tidigare meddelat har vi nu en hemsida. Adressen dit är www.stenbysff.se. På 

denna sida finns massa trevlig information och uppdateringar om Stenby. Styrelsen har även 

flaggat för att det ej kommer delas ut kvartalsrapporter samt viss annan information till varje 

hushåll i framtiden. Anledningar till detta är många, bland annat värnar styrelsen om miljön 

och menar att det blir mycket papper som delas ut, dessutom kostar varje kopia ca 2 kr. Dock 

kommer ett ex läggas i tvättstugan på respektive gård för dem som inte har tillgång till 

Internet. Besök sidan redan idag för att bekanta dig med den!  

Tele2: Efter att styrelsen sammanställt enkätsvaren har ett mycket givande möte mellan SFF 

och Tele2 ägt rum. Vi uppfattar det som att ansvariga på Tele2 verkligen tar till sig av vår 

kritik och lovar att återkomma i ärendena. Mera info sedan. I ett led att försöka minska 

Samfällighetens kostnader tar vi successivt in nya offerter. Detta har inneburit att vi 

har tecknat avtal med Skellefteå Kraft om elleveranser. Vi hade tagit in offerter från 

ett flertal el-distributörer där Skellefteå Kraft hade bästa erbjudandet. Fler avtal 

kommer att konkurrensutsättas under hösten. 
 

Gårdsfrågor 
Samtliga gårdsråd var inbjudna till förra styrelsemötet där de informerades om lite nytt, lite 

gammalt samt ventilerade problem på de olika gårdarna. Dock var uppslutningen relativt låg. 

Det är på många gårdar mycket skräpigt och fullt med fimpar vid loftgångshusen. Vi ber er 

respektera andra och visa hänsyn. Vi vill ha fina gårdar! Det pågår mycket bus i Stenby för 

tillfället. Håll öron och ögon öppna och kontakta Polis om du ser något kriminellt eller annat 

som inte är OK! 

 

Med vänlig hälsning  
Styrelsen 


