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Styrelsen hoppas att nya som gamla boende haft ett bra år. 2016 och 
inledningen av 2017 var i styrelsen ett aktivt år då vi jobbade intensivt med att 
alla skulle få nya dörrar och i samtidigt bytte vi ut alla låsen. Vi hoppas att ni 
uppskattar uppdateringen i vår boendemiljö!  
 
2018 möter vi med o förändrad  månadsavgift. För att hålla kostnaderna nere 
kan vi hjälpas åt genom att: hål la  ordning och s täda i de gemensamma 
utrymmena så som tvättstuga, bastu, källare och vind. Slarv och stök kostar 
pengar och kommer på sikt leda till ökade månadsavgifter. Soprummet  har 
under året flera gånger varit stökigt och vi påminner än en gång om 
återvinningscentralen på Gastelyckan. Det är extra viktigt att nu vid jul sortera 
noga och inte lämna sopor utanför kärlen, då får det vänta i lägenheten till 
nästa vecka.  
 
Den senaste tiden har vi haft problem med brandvarnarna som är mycket 
känsliga för damm. Större renoveringar ska godkännas av styrelsen. När du 
renoverar i din lägenhet måste ytterdörren vara stängd. Inget byggmaterial 
eller byggavfall får stå i trapphuset. Trappstädning ska ske av den som 
renoverar om det smutsar ner i trappan.  
 
Alla arbeten som kräver e l ins ta l la t ionsarbete  måste ske av en som finns i 
Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag. Styrelsen kan komma 
att avbryta och anmäla arbeten som utförs av andra. Intyg på utförda 
elarbeten ska lämnas till styrelsen. Kontroll av godkända installatörer görs via 
Elsäkerhetsverkets hemsida.  
 
Under 2018 kommer vi att få en ny vaktmästarfirma vid namn Clifa. I 
respektive entréer finns numret till All-Round som har nyckel jour men även 
till Clifa som nu kommer att överta jourtjänsten från HSB.  
 
Under början av nästa år kommer det installeras nya källardörrar. Samma 
nycklar som idag kommer att fungera men  de kommer att ha nya 
dörrs tängare . Det innebär att en dörr inte får tvingas igen utan den kommer 
att stängas av sig själv. Låt dörren göra jobbet – inte muskelkraften! 
 
Allt fler av de boende verkar använda cykel. Observera att grusgången är 
RÄDDNINGSVÄG  och får inte blockeras. Är stället närmast din entré 
fullt får du välja ett annat eller köra ner cykeln i källaren. Styrelsen tittar på 
lösningar som kan ge fler ställ. Parkering av bil är endast för av och 



pålastning. 
 
Första advent står för dörren och detta är ett ypperligt tillfälle att byta batteri i 
brandvarnaren . Passa även på att inventera övrig brandutrustning genom att: 
vända på brandsläckaren, damma av brandfilten och ring försäkringsbolagen 
för lägre premie! Och kanske det viktigaste av allt: glöm inte julskinkan i 
ugnen och snälla; SLÄCK LJUSEN!!  
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