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   For English, see page 3 

Infoblad nr 2 2018 

Infoblad och annan information via e-

post 

Ta chansen att få detta infoblad via e-post. 

Genom att kommunicera via e-post blir det 

enklare och snabbare för styrelsen att nå ut till 

medlemmarna med information om vad som 

sker i vår förening. Det gäller framförallt inför 

den stundande reliningen. Det sparar även 

miljön att inte skriva ut mängder med 

pappersexemplar. 

Om du vill ha infobladet till din e-post. 

Vänligen maila den samt din lägenhetsadress 

och namn till vår fastighetsförvaltare 

terese@sekant.se  

Fimpar och annat skräp 

Fimpar och annat skräp ska kastas i soporna. 

Det innebär en merkostnad för oss som förening 

då våra gemensamma ytor behöver städas från 

skräp. En kostnad som i slutänden drabbar dig 

som boende. Tänk också på att fimpar utgör en 

brandrisk. 
 

Barnvagnförråd att hyra 

Det finns ett ledigt barnvagnsförråd på 

Sandbackegången 4A som är du som medlem 

kan hyra för 50 SEK i månaden. Är du 

intresserad kontakta terese@sekant.se. 

 

 

Relining 

Arbetet med relining av föreningens avloppsrör 

är planerad att börja i slutet av augusti. Skriftlig 

information till samtliga hushåll om relining 

kommer att skickas ut i vecka 25. Cirka 4 

veckor innan reliningen påbörjas i din lägenhet 

kommer att du att få ytterligare information. 

Enligt den nuvarande tidsplanen kommer 

följande adresser att relinas under den första 

etappen (augusti 2018-juni 2019). 

Sperlingsgatan, Vattenverksvägen, 

Sandbackegatan 8, 10 och 7. Etapp 2 (augusti 

2020-juni 2021) innehåller därmed 

Sandbackegatan 5, Rantzowgatan och 

Sandbackegången. Anledningen till att det är 

två etapper med ett års mellanrum är för att få 

en bättre ekonomi i genomförandet. 

 

Avtal om gruppanslutning för bredband 

av föreningen 

Styrelsen har nu beslutat att skriva avtal om 

gruppanslutning för föreningen med Bredband 

2. Avtalet börjar gälla den 1 augusti. 

Information om hur du ansluter din lägenhet 

kommer att skickas ut separat till varje hushåll. 

 

Intrimning av värmesystem 

Under 2018 har styrelsen påbörjat ett arbete 

med intrimning av föreningens värmesystem. 

Arbetet ska leda till en bättre värme i våra 

lägenheter samt även minskade kostnader för 

värmen. Arbetet fortsätter under hösten och 

vintern 
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Trapphus får ej blockeras av barnvagnar och andra saker. 

Det är viktigt inte placera barnvagnar och andra saker i trapphusen. Ihopfällda rullatorer är ett 

undantag. Anledningen är att dessa saker utgör en brandrisk och försvårar utrymning vid en brand. Det 

kan försvåra för och försena brandkår eller ambulanspersonal som behöver komma in i byggnaden. I 

dessa fall kan sekunder vara livsviktiga. Även andra saker som är brandfarliga som dörrmattor och 

dörrkransar är förbjudna i trapphusen. Saker i trapphusen gör det även svårare för städpersonal att städa 

trapphusen. Styrelsen har beslutat att transportera bort saker som står i trapphusen.  

Grovsopor får inte ställas i miljöstationen. 

Den senaste tiden har allt mer grovsopor dumpats i vår miljöstation. Styrelsen vill be de som ställt 

sakerna där att ta bort dem. Det är inte möjligt att lämna grovsopor i vår miljöstation. Det finns 

uppsatta skyltar i miljöstationen som visar vad man kan slänga i vilka återviningskärl. Grovsopor ska 

lämnas på Sysavs återviningscentraler eller så kan du slänga det i den container som föreningen 

beställer fyra gånger om året. De som dumpar grovsopor i vår miljöstation skapar en extrakostnad för 

föreningen och er som medlemmar. Om inte dumpningen av grovsopor i vår miljöstation upphör 

kommer styrelsen att gå vidare med utökat bevakning av miljöstationen. 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar: 

Glad Midsommar! 

_________________________________________________________________________________ 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 2, 2018 

Get this newlsetter and other information 

as e-mail 

You can now receive this newsletter as e-mail. 

E-mail communication makes it easier for the 

board to reach its members with important 

information. An example of this is our relining 

project, which will be starting soon. E-mail 

also saves our costs for paper and is good for 

the environment. 

To get this newsletter as e-mail, send an e-mail 

to our administrator terese@sekant.se and tell 

us your apartment number (printed on your 

door). 

Cigarette butts and other garbage 

Throw cigarette butts and garbage in trashcans. 

Your housing association must pay for cleaning 

up common areas, a cost that in the end is paid 

by you, our members. And remember that a 

burning cigarette butt also constitutes a fire 

hazard. 
 

For rent: Storage space for baby carriage 

At Sandbackegången 4A there is a storage 

area for a baby carriage that can be rented for 

SEK 50 / month. Interested? Contact 

terese@sekant.se. 

 

 

 

Relining 

Work with your housing association’s project to 

reline drain pipes is planned to begin at the end 

of August. More information will be published 

for all households the week leading up to the 

Midsummer weekend. About 4 weeks before 

relining is to begin in your apartment, you will 

be notified and receive more information. 

According to our plan, the following areas will 

receive relining during the first stage of the 

project (August, 2018 – June, 2019): 

Sperlingsgatan, Vattenverksvägen, 

Sandbackegatan 8, 10 and 7. Stage 2 (August, 

2020 - June 2021) will reline Sandbackegatan 5, 

Rantzowgatan and Sandbackegången. The 

project has been split into two stages with a 

year in between for economic reasons. 

Huggaren signs a contract for Internet 

broadband to all households 

Your housing association board has decided to 

sign a contract with Bredband2 for Internet 

broadband to all our households and locales. 

Internet broadband as a service from your 

housing association will begin on August 1. 

You will receive more information about how 

to connect to this service shortly. 

 

Heating system tune-up 

This year we have begun to give our heating 

system a tune-up. The tune-up should result in 

better heating in our apartments and less costs 

for heating. This work will continue in the fall 

and winter. 
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Stairwells blocked by baby carriages or other items 

It is important that baby carriages and other items are not placed in stairwells. Folded walkers 

are an exception to this rule. These items constitute a fire hazard and make evacuation of the 

building more difficult in the event of fire. It may also make work more difficult for fire 

department and ambulance personnel who need to enter the building. In cases like this, seconds 

count. Other items that constitute a fire hazard include doormats and door decorations. They 

may not be in the stairwell. Items in the stairwell make cleaning the staircase more difficult for 

our cleaning personnel. Your housing association board has decided to remove items found in 

stairwells.  

Bulky waste in our recycling station 

Recently, more bulky waste has been dumped in our recycling station. Your housing association 

requests that anyone who has left bulky waste there to please remove it. Bulky waste cannot be 

stored in the recycling station, On the walls of the recycling station you will find information 

about what kind of waste to place in the different bins in the recycling station. Bulky waste 

should either be deposited at the recycling station Sysav or you can put it in the dumpster that 

your housing association brings in four times a year. Bulky waste in our recycling station means 

extra costs for the housing association and ultimately for our members. Your housing 

association board is considering expanded suveillance of the recycling station if bulky waste 

continues to be deposited at the recycling station. 

 

Your housing association board wishes all its members… 

Happy Midsummer! 
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