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Fungerar dina fönster och balkongdörrar bra?
Det är några år sedan vi fick nya fönster och balkongdörrar. Det är nu dags för garantibesiktning. Alla 

fönster kommer inte att besiktigas, utan ett urval kommer att ske. Har du några problem med dina 

fönster eller balkongdörrar, meddela oss i styrelsen senast den 15 september genom en lapp i 

brevlådan i trappa D eller via e-post: styrelsen@priorn.se. Alla som har fönster eller balkongdörrar 

med problem kommer att kollas; för att garantin ska gälla måste ni meddela oss felaktigheterna. Gör 

vi inte det nu gäller inte garantin.

Källaren
Nu har arbetet med avloppen kommit till rören i källaren som ska åtgärdas. Det innebär att hela 

källaren kommer att vara en arbetsplats. Ni ska vistas där så lite som möjligt och vara försiktiga. Har ni

känsliga saker i era förråd täck över dessa noga eller flytta dem till lägenheten under tiden. Det 

kommer att damma mycket. Samlingsrummet och pingisrummet är avstängda under tiden arbetet 

pågår i källaren, vilket i dagsläget beräknas pågå till i början av november. Tvättstugorna kommer att 

vara i funktion.

Släpp inte in okända
Vi har haft problem med att obehöriga kommit in i våra trappor. Personer har fått saker stulna och det

har legat kanyler i trapphus. Styrelsen uppmanar alla lägenhetsinnehavare att absolut inte släppa in 

okända i trapporna. Släpper ni in någon är ni ansvariga för de insläppta.

Container för grovsopor den 6–8 oktober
Vi kommer att ha en container för grovsopor den 6–8 oktober. Det är inte tillåtet att ställa grovsopor 

på golvet i miljöhuset. Inget får finnas på golvet där. Om det blockeras töms inte våra sopor. Använd 

nu containern och sedan får ni vänta till våren när vi har en ny, eller själva transportera era grovsopor 

till en återvinningscentral.

Årsstämma den 27 november
Måndagen den 27 november klockan 19.00 har vi årsstämma i föreningen. En mer detaljerad kallelse 

kommer senare. Vill du sitta i styrelsen eller har förslag på någon annan som du tycker ska sitta i 

styrelsen så kontakta valberedningen på e-post valberedningen@priorn.se

Avgiftshöjning
Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 5 procent den 1 januari 2018. Detta på grund av 

reliningen och den höjda tomträttsavgälden.

Hälsningar 
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