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Nytt bokningssystem för tvättstugorna 
Det går fortfarande att boka sin tvättid via bokningstavlorna i källaren precis som vanligt. Bokning av 
tvättid online görs nu via Electrolux app. Ditt användarnamn är samma som tidigare, ditt 
lägenhetsnummer. Ditt nya lösenord består av fyra siffror vilket är ditt lägenhetsnummer med 0, 00 
eller 000 framför beroende på vilket lägenhetsnummer du har. Ex. lägenhet 150 har lösenord 0150. 
 

• Ladda ner appen som heter Electrolux professional vision mobile 
• Scanna in QR-koden på någon av bokningstavlorna i källaren 
• Logga in med din personliga inloggning (enligt ovan) 

 
Byte av lösenord görs via dator på Electrolux hemsida eller genom oss i styrelsen. 
 
Renovering av tak och fasad 
Vi närmar oss nu startdatum för renovering av tak och fasad. Renoveringen kommer att påbörjas 
v.31, 1 augusti 2022. Styrelsen vill därför göra en kort sammanfattning av den information som finns 
tillgänglig. Det är viktigt att du läser igenom informationen noga eftersom det är en omfattande 
renovering som kommer att pågå under en längre tid. Det är viktigt att du förstår vad som kommer 
att utföras samt vilken påverkan det har för dig. Vi rekommenderar även att ta del av den 
information som finns i tidigare Odlarnytt (nås via vår hemsida www.odlaren.com). Till de lägenheter 
som kommer påverkas av renoveringen först har det även delats ut information direkt. 
  
Ställningar kommer att monteras runt det hus som renoveras. Under renoveringen kommer delar av 
gården att stängas av för att ge plats till ställningar samt byggnadsmaterial. Renovering av taken 
kommer att innebära att det kan bli dammigt på vinden. Täta Tak AB har placerat ut skyddsplast på 
vinden som kan användas för att täcka tillhörigheter i vindsförråden. Renovering av fasad kommer 
även det innebära buller samt damm. Samtliga fasader kommer att täckas med fasadväv under 
arbetets gång. Det är därför viktigt att fönster och balkongdörrar hålls stängda. 
  
Tidsplan: 
HUS A, BODEKULLSGÅNGEN 21 A-B och HUS B, BODEKULLSGÅNGEN 19 A-C påbörjas v.31 och 
färdigställs innan jul. 
HUS C, NOBELVÄGEN 103 A-B och HUS D, ABBEKÅSGATAN 8 A-B påbörjas 2023 och kommer vara 
färdigställda till sommaren 2023. 
Samtliga balkonger ska vara tömda inför att renoveringen påbörjas. 
 
Container 
Container är på plats nästa gång 5 september. 
 
Öppen expedition/träffa styrelsen 
Öppen expedition har sommaruppehåll och nästa tillfälle är 5/9 kl. 18-19. Då finns det möjlighet att 
träffa delar av styrelsen, ställa frågor och läsa Odlarnytt. Välkommen till styrelseexpeditionen på 
Bodekullsgången 21B. 
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