
Legionella – vad gäller? 

Vi har en reningsapparat ständigt inkopplad på vårt vatten. Vårt 

vatten är alltså just nu helt fritt från legionella-bakterier. 

Samtidigt försöker vi hitta och åtgärda orsaken till att vi drabbats. 

 

Bakgrund 

En person insjuknade i legionärssjukan. I september 2016 togs 

prover som visade att vi hade legionellabakterier i vattnet. En 

reningsapparat kopplades in. Därefter tog nya prover som visade 

att vattnet var rent. 

 

Efter ett drygt halvår togs uppföljande prover. De visade att 

legionellabakterierna återkommit. Vi anlitade då en konsult som 

slog fast att dimension på rören för cirkulationen på Eriks-

dalsgatan behöver ökas och att cirkulationen genom handduks-

torkarna på Vickergatan behöver förbättras. 

 

Just nu tas ett offertunderlag fram så att vi kan handla upp arbetet 

med att öka dimensionen på cirkulationen på Eriksdalsgatan. 

Arbetet planeras komma igång under hösten 2018. 

 

Planen är att stänga av reningsapparaten när rören är bytta. 

Därefter tar vi nya prover och om legionella-bakterierna kommer 

tillbaka kopplar vi in reningsapparaten igen tills vi vidtagit nästa 

åtgärd.   

   

Är legionella-bakterierna farliga? 

Legionella-bakterier kan vara väldigt farliga. Men om du spolar 

ur rören innan du duschar är det ingen fara. Sätt helt enkelt på 

vattnet innan du kliver in i duschen och spola tills varmvattnet 

är varmt och kallvattnet kallt. Först därefter kliver du in i 

duschen. 
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Sommarledigt 
Fastighetsskötaren och vicevärden är lediga från midsommarafton 

den 22 juni till och med vecka 31 som slutar den 4 augusti. Under 

sommarledigheten stänger deras kontor, men vid akuta situationer 

går det att få tag i dem via telefon, ring: 

 

 Fastighetsskötaren 

Lennart Johansson, tel 070-566 15 69 

 

 Vicevärden 

Per-O Östlund, tel 0733-200 204 

 

Mail till Axet läses sporadiskt under sommaren. Några 

styrelseledamöter, som kan hjälpa till vid behov, kommer att vara 

hemma under sommaren. 

 



Trappstädning under sommaren 

Under sommaren har vi anställt Emelie Johansson för diverse 

sysslor både inomhus och på gårdarna. Under Helena Johanssons 

semester kommer Lucy att vikariera. 

 

Vävstugan 
Annonseringen om att vi skänker bort vävstolar har gett stor 

respons. Många har hört av sig och velat delta i 

räddningsaktionen, men hittills är resultatet ganska magert. 

Enbart en av fyra stolar har hämtas. Så, om du känner någon som 

kan tänkas vilja ha en vävstol, hör gärna av dig.   

 

Solariet 
Solariet som stod utanför bastun är nu hämtat av solarieföretaget. 

Om du har en bra idé om vad vi ska göra med ytan som blivit 

ledig får du gärna höra av dig. 

 

Rökning på balkongerna 
Om du röker på balkongen kan röken besvära grannen. Det är 

tillåtet att röka på balkongen, men det är inte tillåtet att störa 

grannarna. Det betyder att den som röker måste ta hänsyn. Den 

som röker och den som störs ska i första hand försöka bli överens 

om när och hur rökandet ska ske så att störningen blir så liten 

som möjligt. Om det inte går att komma överens, kontakta 

vicevärden som kan hjälpa till att hitta en lösning. 

 

Det är självklart inte tillåtet att slänga fimpar från 

balkongerna! 

 

 

Rökning utanför porten 
När man inte vill röka hemma, eller på balkongen, ställer man sig 

utanför porten och röker. Tyvärr är det vanligt att fimparna lämnas 

kvar. Det är inte OK. Ta med dig fimpen, vi vill INTE ha den!  

 

Skötselplan för våra gårdar 
Stämman bestämde att vi ska ta fram en skötselplan för växterna på 

våra gårdar. Arbetet är beställt, men det har visat sig vara svårt att få 

en trädgårdsmästare att göra arbetet före sommaren. Skötselplanen 

kommer att levereras efter sommaren. 

 

Vi har rustat upp våra toaletter 
I källarna och tvättstugor finns det toaletter som vi nyligen fräschat 

upp. Tyvärr förvinner toalettpappret så fort det fylls på och på en 

toalett har själva toa-sitsen stulits. 

 

Det är svårt att tro att det är någon hos oss som beter sig så illa. Därför 

måste det vara någon utifrån. Frågan är hur de kommer in. Eller vad 

tror du? 

 

El-upphanling 
I mars löpte vårt el-avtal ut. Tyvärr sammanföll det med ett 

rekordhögt elpris på över 40 öre/kWh. I avvaktan på att priset ska 

sjunka till ca 36,5 öre/kWh har vi betalat rörligt spot-pris. Men så fort 

det sjunker så binder vi. 

 

Om vi kan köpa elen för under 40 öre/kWh borde de 1,5 kr/kWh som 

du betalar till Axet för den el du förbrukar räcka. 

 

 


