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Norrbergabladet 
Var noga med att stänga din garageport 

Som många av er säkert redan känner till så har det skett intrång i garagen. Styrelsens uppfattning är 

att berörda garage inte varit ordentligt stängda (låsklacken har ej häktat i bakom låsblecket) och att 

det därför varit en tillfällighet att intrång skett. 

Känn efter så att porten gått i lås efter att du stängt den. Att låsa med nyckeln är bara halva jobbet. 

Får man syn på en port som står på glänt så kan det vara snällt att stänga den. 

Föreningen ska se till att porten är i fungerande skick men det är den enskildes ansvar att hålla rent 

på tröskeln på marken så att porten inte hindras från att stänga ordentligt. Nu på vintern samlas det 

mycket grus och is på tröskeln. 

Vattenskador 

Vi har haft några vattenskador under 2017 och det är beklagligt. Oavsett om det är 

föreningen eller medlemmen som är ansvarig för skadan är det väldigt tråkigt för alla 

inblandade. (Läs gärna föreningens stadgar §§31-33) 

För att undvika att vatten läcker ut kan det vara bra att se över rör och slang ibland. Det är 

inte bara trycksatta rör som ger stora skador utan även ett läckande avlopp, t.ex. under 

diskbänken, kan ge ett litet läckage som över tid gör stora skador om det inte 

uppmärksammas. 

Till den som ska renovera sitt kök rekommenderas att man lägger någon typ av plastgolv i 

skåpet under diskhon och tätar genomföringarna. För mer information kontakta vicevärden. 

Påminnelser 

- Det är fortfarande många som inte plattar till kartonger innan de slängs i 

återvinningskärlet. Sophanteringen blir inte bättre än vad vi själva gör den till.  

- Julklappspapper ska slängas i kärlet för hushållsavfall. 

God Jul & Gott Nytt År 

önskar 

vi i Styrelsen 


