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KLÖVERBLADET 

Som vi berättat tidigare är avsikten med Klöverbladet att skapa en kommunikationsväg 

mellan medlemmar och styrelse. 

Du har kanske idéer och förslag du vill föra fram till styrelsen.  

Du har kanske synpunkter på hur man ska komma tillrätta med kaos i tvättstugor, 

miljörum eller på avfallshanteringen över huvud taget. 

Fritidskommittén uppskattar säkert idéer om andra aktiviteter än resor, fester, 

basarer.  

Har du tankar på hur vi ska lära känna varandra.  

”Hur kan vi skapa en vi anda?” 

”Hur kan vi dra åt samma håll?”, exempelvis när det gäller omsorgen av våra gårdar?  

Kan vi grilla kött och/eller steka strömmingsfiléer vid en gemensam trädgårdsfest?  

Kan du själv tänka dig att ”räcka en hjälpande hand” vid någon form av aktivitet? 

Berätta om dina idéer, tankar och förslag med ett bidrag till Klöverbladet. 

Lämna det till styrelsen eller Arne Hessel, Linvägen 11. 

klovern.styrelsen@bredband.net 

arne.hessel@bredband.net  

 

mailto:klovern.styrelsen@bredband.net
mailto:arne.hessel@bredband.net
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RENOVERING AV TRAPPHUS 

I Klöverbladet 1/2009 aviserade styrelsen att renoveringen av trapphusen skulle börja 

efter årsskiftet. Så har också skett och i skrivande stund är arbetet klart på 

Klövervägen udda och har påbörjats på jämna. I april beräknas arbetet vara klart och 

slutbesiktning sker.  

Renoveringen innebär att trapphusen får ny färg och att ljuset styrs genom 

rörelsedetektorer. Det kommer att lysa endast så länge en person rör sig på ett plan. I 

övrigt är ljuset släckt på övriga plan. Föredrar du att gå upp eller ner i trappan tänds 

ljuset på det nya plan du kommer till. 

Detta sätt att reglera belysningen innebär betydande reducerade elkostnader. 

 
BESIKTNING AV LÄGENHETER 
Under januari 2010, har lägenhetsbesiktning genomförts av lägenheter på Linvägen samt 
några på Klövervägen.  
Besiktningen av lägenheter kommer att fortsätta på Klövervägen under mars månad.  
Det som genomförts är en allmän besiktning med särskilt noggrann kontroll av kopplingar 
till vatten och värme. Tätskikt badrumsväggar, badrumsgolv och golvbrunnstätning. 
Speciell uppmärksamhet ägnas parabolantenner. 
 

PARABOLER 

Vi har tidigare i en broschyr – ”Så monterar du din parabol” – redovisat vilka regler som 

gäller. Trots detta visade det sig vid lägenhetsbesiktningen att ett flertal paraboler är 

felaktigt monterade (en honnör till de som snabbt har gjort ändringen). Parabolen får 

inte fästas så att den finns utanför balkongen. Parabolen ska alltså vara inom balkongen. 

Se ännu en gång här i Klöverbladet och i den tidigare utdelade broschyren hur du 

lämpligast monterar din parabol. 

De, som fortfarande har felaktigt monterade antenner, kommer att få besök och delges 

en anmodan att snarast ändra monteringen. Bostadsrättsinnehavaren får sedan en 

månad på sig att antingen ta ner parabolen eller montera den på godkänt sätt. Ger denna 

uppmaning inte resultat vänder styrelsen sig till Kronofogdemyndigheten med begäran 

om handräckning för verkställighet.
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NYÅRSNATT 

Fyrverkerier är inte tillåtna inom tättbebyggda områden. Fyrverkerier mellan två 

närliggande fastigheter är definitivt både omdömeslöst och oansvarigt att avverka. 

Nyårsnatten 2009/2010 använde några personer med total avsaknad av omdöme och 

ansvar trädgården Linvägen udda som avskjutningsramp för bomber och raketer. Till och 

med mycket unga människor tilläts hantera pjäserna. 

Tyvärr finns det medlemmar i Klövern som använder uteplatser och balkonger som 

förvaringsplatser. Raketer och gnistregn från fyrverkerier kan orsaka brand i dessa 

upplag. Raketer kan gå genom fönster och orsaka brand och skada i lägenheter. Tänk på 

detta!  

Och!  Det finns faktiskt människor som inte ägnar någon uppmärksamhet åt 

nyårsnattens begivenheter. De vill säkert sova och inte bli störda av knallar utanför 

sovrummet. 

Fyrverkerier brukar förekomma även vid påsk och valborg men en upprepning av 

nyårsnattens dumheter får bara inte ske. Du som ännu är oskadad av egen ovarsamhet 

eller oskadad av andras ovarsamhet – ta ansvar när Du hanterar fyrverkerier! 
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TRAFIK INOM GÅRDARNA 

”Det är tillåtet att köra in med bil till entréerna men det är endast för en kort 

stund för i- och urlastning, högst 15 minuter”.  

Bommarna vid infarten – respektera körriktningen – är till för att göra det något 

besvärligare för dem – oftast relativt unga personer som inte ”orkar” gå den lilla 

promenaden från parkeringsplatsen till entrén eller som inte är tillräckligt välbetalda 

för att betala någon krona i parkeringsautomaten. 

Styrelsen ser allvarligt på okynnesåkning och –parkareing. Gångvägarna ska hållas fria 

från hinder för utryckningsfordon – ambulanser, brandbilar, hemtjänstfordon. 

DET GÄLLER VÅR EGEN SÄKERHET OCH TRYGGHET. FÖR EN ALLVARLIGT SJUK 

PERSON KAN SEKUNDER VARA LIVSVIKTIGA OCH DÅ FÅR INGET HINDRA 

UTRYCKNINGSFORDON. 

 

TVÄTTSTUGOR 

Det kommer många klagomål på brister i rengöringen av våra tvättstugor.  

När tvättpasset är avslutat: Kontrollera att tvättmaskiner, tumlare och torkskåp är 

tömda. Rengör filter i tvättmaskiner. Städa tvättstugan efter dig!  När något inte 

fungerar i tvättstugan eller du har någon fråga, ta kontakt med felanmälan, se anslag i 

tvättstugan. 
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ATT BO I BOSTADSRÄTT 

Många, väldigt många, som bor i Klövern har inte tidigare bott i en bostadsrätts-förening. Vi vill 

därför informera medlemmarna om vad en sådan förening är och vilka rättigheter och 

skyldigheter medlemmarna har. 

Vi bjuder därför in medlemmarna till ett antal träffar – 4, 5, 6 eller fler om intresse finns att få 

ännu mer information. 

Första träffen är torsdagen den 18 mars kl. 18.30 i Kontakten. Då kommer vi också bestämma om 

torsdagar är lämpligaste dagarna. 

Anmäl ditt deltagande till Hilkka på tel. 0705369021. 

 

ÖPPET HUS I KONTAKTEN 

Onsdagar – med start den 17 mars – håller vi öppet hus mellan 13.00 – 15.00. 

Vi vill skapa tillfällen för hemmavarande medlemmar att trivas och umgås tillsammans under 

trevliga och gemytliga former. Kanske har du idéer och uppslag, både till ämnen att diskutera och 

förslag till aktiviteter. Fika – självklart! Välkomna! 

Fritidskommittén har följande på gång: 

Stavgång.      måndagar kl 11.00, samling Linvägen 2. 

Hobbygruppen.    tisdagar 17.00 – 19.00 i fritidslokalen, Linvägen 16. 

Påskbasar.        20 mars i Kontakten. 

Påskpyssel.        i fritidslokal närmare info på anslagstavlor i portar. 

Vårfest.           24 april i Kontakten. 

 

INFORMATIONSMÖTE AVSEENDE OMBYGGNAD AV 

LÄGENHETER OCH BASTU 

Samtliga bostadsrättsinnehavare kallas till informationsmöte avseende ombyggnad av lägenheter 

och bastu! Det kommer att informeras om ombyggnadsplaner, finansieringsplaner och hur 

ekonomin för ombyggnaden blir. 

Onsdagen den 10 mars 2010, kl: 19.00 

KOM OCH INFORMERA DIG OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG! 


