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Advent – ljusens tid 

I och med den intågande årstiden med dess mörker börjar många nu tända. Vi 

vill i samband med detta uppmana alla om vikten och ansvaret av att ha 

brandvarnare i lägenheten och regelbundet kontrollera dess funktion. Likaså 

behöver vi alla vara extra noga med att släcka de brinnande ljusen som nu 

tänds i samband med advent. Ett tips är att använda behandlad mossa som inte 

är lättantändlig till adventsljusstaken och i övrigt aldrig lämna ljus obevakade. 

Varmt ute, kallt inne 

En del boende har påpekat att de önskar få igång elementen inomhus, men då 

dessa styrs utifrån den utomhustemperatur som råder har de hittills inte varit 

tillräckligt kallt för att de ska gå igång. Med ett förväntat väderomslag där 

dygnstemperaturen sjunker kommer också värmen inomhus att stiga. Fram till 

dess får vi alla under en mellanperiod ha lite tålamod.  

Fasadrenoveringen fortsätter 

Fasadrenoveringen fortgår och entreprenören varskor de aktuella boenden 

vartefter de förflyttar sig. I detta sammanhang är det viktigt att man ser till att 

utrymmet runt väggar är fritt så att de kan komma fram för att ev. laga fasaden 

där tegel och fogar behöver lagas eller bytas ut. På vissa fastigheter kommer 

man byta ut plåtar vid balkongerna och innan ett sådant arbete startar så går 

det ut en allmän avisering till de boende i området och därutöver knackar man 

på innan arbetet inleds. 

OVK – korrigering av brister 

I vissa lägenheter kommer en korrigering av brister som upptäcktes vid senaste 

OVK (ventilationsbesiktning) att genomföras. Berörda boenden kommer att 

informeras separat. Planerad start för detta arbete är i januari. 
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Fönsterprojekt 

Inför kommande fönsterprojektet med provmontering har entreprenören tagit 

mått i utvalda fastigheter. Vid dessa tillfällen har man också tagit foton, vilka 

endast kommer att användas i dokumentationssyfte inför den slutliga 

monteringen. På vår hemsida under rubriken nyheter/fönsterbyte finns frågor 

besvarade rörande det kommande projektet. 

Föreningsstämma 21 januari kl.19.00 

Redan nu vill vi påminna om att föreningsstämma kommer att hållas den 21 

januari kl.19.00 i gamla Åbyskolans matsal, dvs. i den lokal som vi alltid brukar 

använda till detta ändamål. Kallelse och årsredovisning kommer delas ut i 

brevlådorna i början av januari. Vid stämman kommer vi i möjligaste mån vidta 

olika försiktighetsåtgärder (exempelvis dela ut munskydd) p.g.a. Covid-19. Den 

som är sjuk ombeds stanna hemma men är välkommen att med fullmakt lämna 

över röstningsmöjlighet till annan medlem. 

Sopsortering 

Vi vill åter igen påminna om vikten av att sopor inte felsorteras, utan endast får 

läggas i sopkärlen och inte på golvet, samt att man inte får lägga sopor i fulla 

sopkärl. All felhantering av sopor kostar föreningen stora pengar och vid 

missbruk så debiteras den som inte hanterat sopsorteringen på rätt sätt.  

Tvättning av bilar 

Det har framförts till Styrelsen att det finns en del som tvättar sina bilar på 

områdets parkeringar och torg. Detta är ej tillåtet. Tvättning av bilar ska ske på 

tvätthallar eller biltvättar. 

Snöras 

Tänk även på att ta in utemöbler m.m. som kan ta skada vid snöras under 
vintern. Respektive boende har ansvar för sin egendom. 
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