
INFOBLADET 
 

 

INFOMÖTET 24/10 

var mycket välbesökt. Inga sensationer avhandlades, men föreningens ekonomi 

belystes liksom avslutade, pågående och planerade projekt (radonmätning, 

trapphus, belysning, byte av fläktar, stamrensning mm). 

 

HÖSTSTÄDNINGEN 26/10 

blev väl genomförd i gott väder. Ganska många hade hörsammat kallelsen och vår 

trädgårdsmark är nu snyggare än förut, även om löven från träden fortsätter att 

singla ned... 

 

DROPP-STOP 

För att minska risken för vattenskador – eller i vart fall kunna upptäcka eventuella 

läckage på ett tidigt stadium – har föreningen köpt in s.k. Dropp-Stopp för de 

lägenheter som ligger längst ned vid respektive vattenledningsstam. Det är små 

apparater som noterar förhöjd fuktighet. Särskild information har gått ut till de 

berörda medlemmarna. Dosorna kommer att monteras genom fastighetsskötarens 

försorg den 19:e november. 

 

UPPRUSTNING AV TRAPPLANEN 

Utvärdering av infordrade offerter pågår. 

 

BELYSNING FÖR ENTRÉ- OCH SUTERRÄNGPLAN 

Belysningsprojektet är inte helt avslutat. Problemet har varit att hitta ändamåls-

enliga LED-belysningar för entré- och suterrängplan. De skall helst kunna fällas in i 

takpanelerna. Kontakter med Locklight, som är vår leverantör, pågår. 

 

STAMSPOLNING 

kommer att utföras i samtliga lägenheter  i vecka 47, dvs. med början måndagen 

den 18 november. Särskild information har lämnats via e-mail eller i pappersform. 

 

NYA MEDLEMMAR 

Lennart Lundmark har förvärvat lgh 14 i Bv 16. Säljare är Linda Junker. Malin Häll-

ström och Petter Svedberg har förvärvat lgh 57 (50 % var), Bv 12, och säljare är 

Lillemor Blomström. Erich Arnberg har av Joakim Svärling förvärvat lgh 129, Bv 8.  

Arnberg tillträder den 15 november. De övriga har redan tillträtt sina lägenheter. 

 

 

 

NOVEMBER 2013 



ADVENTSKAFFE 

Sedvanligt adventskaffe blir det i samlingssalen söndagen den 1 december med 

början kl 15. 

 

LÄGENHETSUNDERHÅLL 

Den som tar kontakt med Cemi för att få saker åtgärdade i lägenheten av fastighets-

skötaren måste också betala för åtgärden. Finns det anledning att tro att 

föreningen skall stå för kostnaden bör någon byggnadsansvrig i föreningsstyrelsen 

kontaktas innan arbetet beställs. Styrelsen har skrivit om detta förut och frågan 

har också varit uppe på informationsmöten. Men denna information tycks inte ha 

uppfattats av alla berörda, varför den upprepas här.  

 

 

 

 

 

För föreningsstyrelsen: Göran lif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Erik Lindahl provkör nya trädgårds-

traktorn / gräsklipparen. Den gamla var 

utsliten, men gav ändå 5 000 kr i inbyte. 



 

 


