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Dragigt i lägenheten? 
I våra lägenheter måste vi ha luftcirkulation och detta sköts 
genom att luft sugs ut via ventilationen. Denna luft måste 
ersättas med ny, vilket sker med hjälp av ventilationsin-
släppen ovanför fönstren. Om du skruvar igen dessa så blir 
det drag från fönster, dörrar, golvsocklar etc. Det blir alltså 
inte varmare om du stänger ventilerna utan du får kalldrag 
istället. 
 
 
Samarbete mellan bostadsrättsföreningar 
Representanter från sex bostadsrättföreningar har börjat träffas regelbundet för att utbyta 
erfarenheter. Föreningarna är, förutom vår, Ling, Dagerman, Ferlin, övre och nedre 
Bellman. Diskussionerna gäller t.ex. om vi kan gemensamt upphandla vissa tjänster och 
utöva påtryckningar på myndigheter. Dessutom får vi tips och idéer vi kan ha nytta av.  
 
 
Avgiftshöjning?! 
När vi inte sköter vår sophantering får vi straffavgifter 
och sådana kan resultera i höjda avgifter. Snälla, följ 
anvisningarna som står i soprummen. Exempelvis: 
 
(1) Vik ihop kartongerna i wellpappsinsamlingen och 
undvik därmed att kärlen blir överfulla på kort tid. 
 
(2) Grovsopor ska INTE ställas i soprummen. Vi har 
fortfarande förmånen att använda sopcontainern på 
Stagneliusgatan. Vitvaror, elektriska apparater, 
bilbatterier och liknande är dock undantagna och måste 
transporteras till återvinningsstation. 
 
(3) Är första kärlet fullt fortsätt inte på höjden utan lägg 
ner din påse i något av kärlen längre in. 
 
 
 
 
Ohyra 
Om någon form av ohyra skulle uppträda i lägenheten så är 
du skyldig att genast kontakta fastighetsskötarna. Bekämp-
ning av ohyra är kostnadsfri eftersom den ingår i vår 
fastighetsförsäkring. 
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Ljusslingorna i träden. 
Slingorna sitter uppe i träden året runt. Styrelsen har beslutat 
att ljusen i träden ska vara tända under våran vintertid, dvs 
från sista helgen i oktober till sista helgen i mars. Energi-
åtgången är otroligt liten i dessa slingor.  
 
 
Utemiljön 
Vi har med hjälp av en landskapsarkitekt börjat titta på 
uppsnyggning av vårt område vad gäller växter, kantstenar 
mm. För att få en så bra genomarbetad plan som möjligt så 
koncentrerar vi oss på en infart/gård i taget. Så småningom 
kommer hela området att vara genomarbetat även om det inte 
sker under samma budgetperiod.  
 
Ursäkta utebliven flaggning på allmän flaggdag. Vi gjorde 
vårt bästa för att flagga men det var problem med 
flaggstångslinorna. 
 
 
Regler 
Om du har garage så se till att i möjligaste mån borsta av snön från bilen innan du kör in 
den i garaget.  
 
Det är inte tillåtet att röka i trapphusen. 
 
 
Datum under våren 
 
• Öppet hus äger rum veckan före ett styrelsemöte. Två från styrelsen finns på 
expeditionen 19.30 - 20.30 dessa dagar. Har du synpunkter och idéer besök oss gärna där. 
I övrigt finns fastighetsskötarna tillhands vardagar 7 - 16 . Telefonnumret till 
expeditionen är 018-227254. 
 
Datum för öppet hus: 

22 mars 
19 april 
17 maj 
7 juni 

 
• Sommarfesten äger i år rum torsdagen 10 juni med start kl 18. Mycket snö ska smälta 
innan dess… 
 
 
 
 


