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Gasledningar	  

En	  del	  lägenheter	  har	  fortfarande	  rör	  för	  gas	  
framdragna	  i	  köket	  trots	  att	  man	  kanske	  för	  
länge	  sedan	  har	  bytt	  ut	  gasspisen	  mot	  elspis.	  
I	  samband	  med	  att	  man	  renoverar	  köket,	  är	  
det	  vanligt	  att	  man	  vill	  ta	  bort	  det	  
kvarvarande	  röret.	  Det	  är	  absolut	  förbjudet	  
att	  själv	  utföra	  detta,	  utan	  måste	  utföras	  av	  
rörläggare	  som	  är	  certifierade	  att	  utföra	  
denna	  typ	  av	  arbete.	  

Omfogning	  på	  vår	  innergård	  

Vi	  vill	  informera	  om	  att	  detta	  kommer	  att	  
påbörjas	  någon	  gång	  efter	  påsk.	  Det	  gäller	  
Klubbegatan	  4,	  6	  och	  8.	  Då	  det	  gäller	  
Fylkinggatan	  23,	  25	  och	  27	  samt	  
Klubbegatan	  10,	  kommer	  detta	  att	  
genomföras	  under	  2014.	  

	  

VärmeelementOm	  man	  av	  någon	  anledning	  
vill	  byta	  eller	  flytta	  element,	  skall	  detta	  
utföras	  av	  auktoriserad	  rörläggare.	  Vi	  har	  vid	  
några	  tillfällen	  drabbats	  av	  vattenskador	  och	  
därmed	  stora	  kostnader	  för	  att	  ”händiga”	  
medlemmar	  själv	  gett	  sig	  på	  detta.	  

	  

	  

	  

	  

För	  lägenhetspärmen	  

Bifogat	  finner	  ni	  en	  skrift	  ang.	  brandrisker	  i	  
hemmet,	  att	  noggrant	  läsa	  igenom	  för	  att	  därefter	  
sättas	  in	  i	  lägenhetspärmen.	  Här	  kommer	  också	  
ersättningsblad	  med	  ett	  förtydligande	  vad	  det	  
gäller	  barnkalas	  i	  vår	  fritidslokal.	  Dessutom	  
information	  rörande	  vårt	  nyckelsystem	  för	  
lägenhetsdörrar	  och	  källarutrymmen.	  	  

Bussutflykter	  

Ang.	  inköpsresan	  till	  Heligenhafen	  den	  21	  april	  
(självkostnadspris)	  och	  den	  traditionella	  
bussutflykten	  den	  9	  juni,	  som	  i	  år	  kommer	  att	  
gå	  till	  Sofiero	  och	  Backen,	  följer	  med	  detta	  
utskick	  anmälan	  till	  dessa	  båda	  arrangemang.	  	  	  

	  

	  

	  

Matavfall	  

Plastpåsar	  får	  absolut	  inte	  kastas	  i	  tunnorna	  för	  
matavfall.	  Påsar	  för	  matavfall	  finns	  att	  hämta	  på	  
fastighetskontoret,	  Sallerupsvägen	  87.	  	  
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Tvättider	  

I	  de	  tvättstugor	  där	  maskinerna	  tidigare	  
stängdes	  av	  kl.	  20.00,	  är	  nu	  tiden	  ändrad	  så	  
att	  de	  stängs	  av	  först	  kl.	  21.00.	  

Vippfunktionen	  på	  våra	  fönster	  

På	  de	  fönster	  med	  vippfunktion	  som	  av	  
olika	  skäl	  inte	  längre	  fungerar,	  måste	  vi	  
tyvärr	  spärra	  denna	  funktion.	  Orsaken	  är	  
att	  det	  inte	  finns	  reservdelar	  att	  få	  tag	  på.	  
Var	  alltså	  försiktiga	  med	  hur	  ni	  hanterar	  de	  
som	  fortfarande	  fungerar.	  

Container	  

Container	  för	  grovsopor,	  kemikalier,	  
elektronik	  samt	  för	  lysrör	  och	  
lågenergilampor.	  Kommer	  att	  vara	  
uppställda	  vid	  Sköldgatan	  3a	  den	  2-‐4	  april.	  
Anslag	  i	  trapphusen	  kommer.	  Tänk	  på	  att	  
en	  del	  saker	  inte	  får	  kastas	  här	  utan	  måste	  
lämnas	  vid	  någon	  av	  miljöstationerna.	  Det	  
gäller	  bla.	  asbets,	  däck	  och	  bilbatterier.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

Förlorad	  tagg	  

Vi	  vill	  än	  en	  gång	  påminna	  om	  hur	  viktigt	  
det	  är	  att	  anmäla	  till	  fastighetskontoret	  om	  
man	  förlorat	  en	  tagg.	  När	  ni	  anmäler	  detta	  
kan	  vi	  spärra	  denna	  tagg,	  och	  om	  ni	  senare	  
skulle	  finna	  den	  igen,	  kan	  vi	  ta	  bort	  spärren	  
och	  allt	  är	  som	  tidigare.	  Skulle	  ni	  däremot	  
inte	  låta	  spärra	  den,	  betyder	  det	  att	  det	  
finns	  en	  risk	  att	  någon	  obehörig	  kan	  få	  
tillträde	  till	  hela	  er	  fastighet.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Behöver	  ni	  ytterligare	  information,	  är	  ni	  alltid	  
välkomna	  att	  kontakta	  fastighetskontoret.	  	  

Sommaren	  är	  snart	  i	  antågande	  och	  det	  var	  allt	  
från	  styrelsen	  för	  den	  här	  gången.	  

	  

	  


