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Hissrenovering pågående 

Hissrenoveringen håller tidsplanerna även om Regementsgatan 25 C och Skvadronsgatan 9 C har bytt 

plats i planeringen. 

De nya hissarna är tysta, men försedda med en röst som talar om vilken våning hissen stannar på. 

Denna röst var rätt högt uppskruvad initialt, så vi bad att just den faciliteten kunde plockas bort. Men 

det gick inte. Det är lagkrav på nya hissar att våningsplan ska annonseras. Vi har dock fått en 

sänkning på ljudet, så att det förhoppningsvis inte ska vara så störande som det var i början. 

 

Vi har fått en del påpekande över de fula handtag som ThyssénKrupp satt på hissarna. Vi har inte 

blivit tillfrågade och handtagen är inköpta och sätts på även om de liknar handtag till 

ladugårdsdörrar. 

 

När hissrenoveringen är klar ska vi starta upp en trapphusrenovering och då kommer handtagen att 

bytas ut. 

 

OVK och rättelser – PAX-fläktar – ny besiktningstid 

Den obligatoriska ventilationskontrollen genomfördes av SIMAB i somras och vi fick en del 

anmärkningar. De allra flesta rörde badrum och insatta PAX-fläktar. Dessa får vi enligt SIMAB inte ha, 

då våra ventilationskanaler är dåliga och otäta. Vi fick ett erbjudande från dem om att relina 

ventilationskanalerna genom att sätta i rostfria slangar. Detta skulle förhoppningsvis lösa många av 

våra problem med att det kommer in lukt från grannarna. 

Styrelsen har därför idag fattat beslut om att göra en upphandling i konkurrens av ett sådant arbete. 

Vi har fått förlängd dispens till årsskiftet för att rätta till gjorda anmärkningar. Relinar vi nu 

ventilationskanalerna så behöver de som fått anmärkning på PAX fläkt ju inte ta bort den under 

förutsättning att vi startar upphandlingen före årsskiftet, vilket är vår målsättning. 

 

 

Råttor igen 

Nu har det åter siktats råttor i källaren. Denna gång två stycken. Styrelsen har gjort allt vi kan för att 

råttorna inte ska ta sig in i fastigheten. Vi har installerat råttstopp i avloppsrören och gått igenom 

fastigheten och tätat där vi sett springor eller hål. Det enda sätt råttorna kan ta sig in nu är när vi 

själva släpper in dem. 

 

Det börjar bli kallt nu och råttorna söker sig in. Det ställer krav på oss att inte bjuda in dem genom att 

ställa upp ytterdörrar och källardörrar utan vi ska till att dörrarna stängs ordentligt efter oss. Vi ska 

inte heller förvara hö eller djurmat i källaren- 

Nya fällor är uppsatta så låt inte hunden gå lös i källaren. 
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Vi har en ny mailadress  

Sedan kapningen av vår mail i våras har den inte fungerat som den ska. Vissa brev kommer helt 

enkelt inte fram. Vi har därför beslutat oss för att skrota den gamla adressen och vi har lag upp en ny 

i Gmail. Den nya adressen är: 

 

brfbollebygd@gmail.com 

 

Renoveringar och regler  

Vi har en väldigt hög omsättning på lägenheterna i år och mer eller mindre alla ska renovera, riva 

väggar eller i alla fall renovera badrum. Det blir mycket oväsen och stor åverkan på trapphus och 

hissar. 

 

V har tydliga regler för vad som gäller vid renoveringar. Dessa regler hittar du på vår hemsida. Det är 

viktigt att respektera reglerna, både för egen del och för omgivningens del.  

 

I förra veckan hörde jag vid två tillfällen någon som hamrade och spikade efter halvelva på kvällen! 

Vi har mycket generösa regler för när man får störa grannarna med sin ombyggnation. Dessa regler 

ska ovillkorligen hållas. Att börja lägga golv eller vad det nu var halvelva på kvällen är fullständigt 

oacceptabelt. Läs gärna föreningens stadgar vad som gäller. 

 

Lättare att komma upp ur källaren 

Vi har fått klagomål att det är svårt att öppna källardörren när man ska in i trapphuset särskilt när 

man kommer från tvättstugorna med tvättkorg eller annat i händerna. Vi har därför satt en liten ”lås-

upp-knapp” intill dörren. Om du använder den behöver du bara en hand för att kunna öppna och 

komma ut i trapphuset.  

 

Brandsäkerhet och källargångar. 

Vi har på senare tid hittat mycket skräp i källargångarna. Det får ur brandsäkerhetssynpunkt inte 

förvaras något alls i gångarna. Inte ens för en begränsad period. Du som vet att du har ställt upp 

saker där, var vänlig transportera bort dem omedelbart. Vi kommer annars att kasta prylarna och får 

vi reda på vem sakerna tillhör får ägaren dessutom en räkning på kostnaden för borttransporten, 

eftersom vi såklart får betala för att få tjänsten utförd. 

Vi är en bostadsrättsförening där vi solidariskt delar på de kostnader som kommer upp i vår 

fastighetsförvaltningen, dock ska vi inte solidariskt stå för det som är den enskilde personens ansvar.  
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