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Trygghet i föreningen: Under de mörka månaderna är det kanske extra viktigt att belysning, dörrlås 
och dylikt fungerar, så säg gärna till om ni ser att något behöver tillsyn. Vi har också sett över 
belysningen och satt in nya lampor/armaturer i cykelförråd och vid porten mellan B- och C-husen. Om 
ni ser att portar står öppna efter 19:00 (eller före 07:00) är det bra om ni stänger dem. 

  

 

Brandsäkerhet: Självklart måste vi påminna om risken med tända ljus. Det 
är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnaren i lägenheten 
har fungerande batterier, och om ni är osäkra (eller gör som många och tar 

ner varnaren för att den inte gillar din matlagning) är det kanske läge att se 
över den. Styrelsen har några brandvarnare över från förra genomgången, 
så vid behov är det bara att ni hör av er. 
 
Efter ett besök av brandinspektörer kommer vi ta ner gardinerna i 
trapphusen i början på det nya året. Ni som vet mer er att det är era 

gardiner som sitter uppe har fram till dess att ta ned dem.  
 
 
Inomhustemperaturer: Under november månad har sk temperaturlogger, i samförstånd med 

leverantören, installerats i ett antal referenslägenheter. Detta är en del av föreningens ansträngning 
både att få ner kostnaden för uppvärmning och att kvalitetssäkra lägenhetstemperaturerna. Driftstart 
för det nya systemet är slutet på november. 

 

 

Samtyckesblanketter: Vi har nu samlat in samtyckesblanketterna, och det kan därför vara på sin plats att 

förklara att om ni inte skickat in samtycke är det papperspost som gäller när vi kommunicerar. Vi har då inte 

rätt att använda någon annan information än den som står på medlemsansökan när vi är i kontakt med er. Vi 

förstår att det är omständigt för både er och oss, men det är bara att ni hör av er om ni vill ha en 

samtyckesblankett att fylla i. 

 

 

Den stora dräneringen: Dränering kring hus innebär att man gräver ner rör som leder bort förhöjd 

grundvattennivå från husgrunden, ett slags utdikning som skyddar huset från fuktskador. Vi har under många 

år pratat om att föreningens byggnader behöver dräneras, och nu börjar det äntligen bli dags och 

planerad driftsstart är kvartal 3, 2019.  

 

Det är mycket som ska planeras och förberedas, så styrelsen har anlitat en dränerings-

konsult som ska hjälpa till. Vi har dessutom varit i kontakt med en landskapsarkitekt för 

att utforma vår närmiljö efter det ingrepp som en dränering innebär.  

 

Om du är nyfiken på hur utemiljön på framsidan av huskropparna kommer att se ut är det 

bara att du kontaktar styrelsen skriftligen så kan vi visa exempel. Boende på nedre botten kommer givetvis 

påverkas mer då marken runt husen kommer grävas upp, och mer information om dräneringsprocessen och 

tidsplaner kommer självklart komma ut till samtliga i god tid. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kontantutlägg: Vår revisor har påpekat att medlemmar som har utlägg för föreningen 

behöver ha styrelsens godkännande i förväg. Hör alltså av er innan ni gör inköp, exempelvis 

för utemiljö, så behöver det inte bli något trassel. 

 

 

Utbytta lås: För att förebygga problem med portarnas lås är alla låscylindrar nu utbytta (några 

cylindrar har bytts ut tidigare). Om ni upplever att era nycklar inte fungerar kan detta bero på 

ålder och/eller slitage. Kontakta styrelsen för beställning av nya nycklar – till självkostnadspris. 

 

 

Adjö till en trotjänare: Vår gamla TV-anläggning har nu tackat för sig, och kommer tas ur drift 

efter nyår. Samtidigt har det gått lite drygt ett halvår sedan vår nya TV-lösning med Telenor trädde i 

kraft. Fungerar det för er? Får ni respons vid felanmälan? Styrelsen är nyfiken på vad ni tycker, så 

hör gärna av er och berätta. 

 

 

De borttappade strumporna: I båda tvättstugorna finns nu lådor innehållande 

kvarglömda klädesplagg och dylikt. Mycket av det som ligger där har legat där en längre tid 

och vi tänkte därför tömma lådorna i början av januari. Ta gärna en extra titt när du är 

nere i tvättstugan nästa gång, och se efter så inte den där borttappade strumpan ligger 

där. Resterande plagg kommer, i den mån det är möjligt, skänkas till Läkarmissionen. 

 

 

Datumändring för styrelsemöte: Ni har alltid möjlighet att komma ner och prata med styrelsen i samband 

med våra möten. Tiderna ända fram till årsstämman 2019 finns anslaget i varje port. Av den anledningen vill vi 

informera att styrelsemötet 10 december är flyttat till 3 december. Vi kommer då att börja 18:00. Första 

styrelsemötet på det nya året kommer att äga rum 7 januari 2019 kl 19:00.  

 

 

 

I årets sista 

nyhetsbrev vill vi 

tacka er för 2018 och 

säga God Jul och Gott Nytt År, även om det är lite i 

förväg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


