Priorn-Nytt mars 2017
Gemensam el
Styrelsen har beslutat att göra en förstudie om möjligheterna till gemensam el med
individuell avläsning. HSB har fått uppdraget och vi kommer att presentera förslaget på
årsstämman i höst för beslut. I korthet innebär det att föreningen har ett gemensamt
elabonnemang och varje lägenhetsinnehavare sparar in sin abonnemangsavgift.

Avloppsrören i badrummen
Föreningen har tidigare bytt ut alla avloppsrör i köken, nu är det dags för badrummen.
Numera gör tekniken för relining att arbetet blir enklare. Det är dock ett omfattande arbete i
föreningen. Det kommer preliminärt att ske från 1 maj och pågå året ut. Det går till så att ett
nytt ytskikt läggs inuti avloppsrören. Konkret kommer det innebära att under en arbetsvecka,
måndag till fredag, kommer ditt badrum vara avstängt. Det får då absolut inte användas. Ett
schema kommer att göras upp av entreprenören, Proline Syd AB. En dusch- och toalettvagn
kommer att ställas upp som går att utnyttja under den veckan som badrummet måste vara
avstängt. Information kommer efterhand.

Brandlarm
Ett brandlarm utlöstes för några veckor sedan. Vi vill med anledning av det informera om
följande. Oförsiktighet som utlöser brandlarm innebär att du får betala larmkostnaderna.
Brandlarmet är kopplat till en larmfirma som kör hit och undersöker om det brinner eller
inte. De stänger av larmet om det är falskt och ringer till Räddningstjänsten om det brinner.
De boende ska inte gå runt och leta i huset. Vid brandlarm är det säkrast att stanna kvar i
lägenheten med dörrar och fönster stängda tills Räddningstjänsten kommer, såvida det inte
brinner i den egna lägenheten. Ser ni att det brinner när larmet går ring 112, men annars
avvakta i din egen lägenhet.

Container
Vårens container för grovsopor kommer att finnas på plats den 28 till 30 april.

Sommarfest
Tro det eller ej, men det kommer att bli sommar i år också. Vår årliga sommarfest hålls i år
lördagen den 17 juni. Mer information kommer senare, men boka redan nu in dagen i din
kalender.
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