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GARAGEINBROTT – ÄNNU EN GÅNG... 
Återigen har föreningens garage haft inbrott. En 
del åtgärder har vidtagits för att eliminera 
tekniska brister samt misstänkta nycklar på drift. 
 

Sannolikheten är dock stor att de kriminella be-
reder sig tillträde til garagen genom olåsta portar. 
Vi vill därför uppmana samtliga medlemar som har 
en garageplats att inte bara känna efter att sin 
egen port är stängd och låst, utan även sina två 
grannars portar. Inget hinder att kolla flera...  
 
Att inbrottstjuvarna återkommer är förståeligt då 
de naturligtvis hittat saker som de haft nytta av. 
Vi vill därför uppmana alla att inte förvara stöld-
begärliga saker i garagen. I garaget skall det stå 
en bil (eller MC) och inget annat. 
 
TRAPPHUSEN 
De flesta trapphusen i föreningen följer räddnings-
tjänstens regler (lag om skydd mot olyckor) till 
punkt och pricka – dock inte alla. Vi måste därför 
återigen påminna om att ingenting får förvaras i 
trapphuset. 
 

Orsakerna är flera.  
~Det är en fara för utrymning pga. brand.  
~Man tillhandahåller bränsle till pyromaner. 
~Det hindrar ambulanspersonal i sin tjänst.  
~Det försvårar för vaktmästarna vid städning. 
 

Naturligtvis ingen regel utan undantag... 
Rullatorer och barnvagnschassier får, om det inte 
går att lösa på annat sätt, placeras under trappan 
under förutsättning att de placeras ”på så sätt att 
de inte inkräktar på utrymningsvägens framkomlig-
het eller tillgänglighet för räddningstjänst- eller 
ambulanspersonal”. 
 
NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande medlemmar välkomna till 
föreningen! 
 

• Andreas Palmqvist, H76 
• Tommy Päckos, H70 
• Thomas Blomström, H74 
• Daniel Ahlberg, H76 
• Gudrun Ottosson-Bäckström & Bo Bäckström, S98 
 
CONTAINER 
v.16 ställer vi ut container på övre och mellersta 
gårdarna. Passa på att vårstäda! OBS! Gäller ej el- 
& annat miljöfarligt avfall som lämnas på ÅVC. 

FÖRSÄKRINGSFALL 
På förekommen anledning vill vi påminna om att  
den s.k. Timelleffekten i högsta grad är verklig. 
 

Medlemmar som inte anlitar hantverkare för, först  
och främst, våtrummen gör sig själva en björn-
tjänst.  
 

Vid fuktskada görs naturligtvis en besiktning av 
bostadsrättshavarens försäkringsbolag för att be- 
döma orsaken till skadan. Har reparationer / reno-
veringar inte gjorts fackmannamässigt blir den som 
beställt/utfört arbetet med stor sannolikhet skade-
ståndsskyldig för skador på annans egendom. 
 
Anlita därför alltid professionella hantverkare som  
är certifierade för arbeten i våtrum!! Kontrollera på 
hemsidan www.bkr.se där du hittar en komplett  
lista över behöriga företag i länet. Se också till du  
har ett bostadsrättstillägg utöver din hemförsäkring! 
 
FÖRENINGENS HEMSIDA 
En liten påminnelse om att kolla in föreningens 
hemsida lite då och då... Nyheter är bl.a.: 
 

- Lägenhetsöversikter (inte alla lägenhetstyper) 
- Bostadsrelaterade nyheter i kanten 
- Kartlänk för långväga besökare 
- Liten krönika över vad som hänt genom åren 
- Ny försäljningsstatistik fram t.o.m. 2007-12-31. 
 
CYKELRENSNING... 
Vi gör en ny rensning av skrotcyklar som står i  
cykelställ på föreningens mark. Cyklar som uppen-
bart inte kan användas kommer att tas om hand  
och förvaras av fastighetsskötarna i tre månader för 
att sedan lämnas till soptippen. Är din cykel plötsligt 
borta kan det alltså vara idé att fråga Peter först… 
Rensningen sker fredagen den 18:e april. 
 
KULVERTBYTE 
Under våren/sommaren påbörjas utbytet av de sista 
två kulvertarna (nedre gården; H68-70 samt S90-
92)! Se upp (eller ännu bättre, ner) var ni sätter 
fötterna! 
 
 
 
 
 
 
Med förhoppning om en skön vår! 

http://www.bkr.se/

	FÖRENINGENS HEMSIDA
	CYKELRENSNING...
	Vi gör en ny rensning av skrotcyklar som står i 
	cykel ställ på föreningens mark. Cyklar som uppen-bart inte kan användas kommer att tas om hand 
	och förvaras av fastighetsskötarna i tre månader för att sedan lämnas till soptippen. Är din cykel plötsligt borta kan det alltså vara idé att fråga Peter först… Rensningen sker fredagen den 18:e april.
	KULVERTBYTE
	Under våren/sommaren påbörjas utbytet av de sista två kulvertarna (nedre gården; H68-70 samt S90-92)! Se upp (eller ännu bättre, ner) var ni sätter fötterna!



