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VAD VILL DU GÖRA FÖR 150 000 KR? – LAGA TVÄTTMASKINER? 

Under det gångna året har reparationerna av tvättmaskiner och tvättstugor ökat 

kraftigt. Till dagens datum har föreningen tvingats till reparationer på tvättmaskiner 

och tvättstugor för mer än 150 000 kr, vilket förstås är helt oacceptabelt. De vanligaste 

reparationerna är stopp i avloppsventil, trasig avloppsventil samt trasiga luckor men 

det har också rört sig om rent slitage på tvättmaskinerna. Det har också förekommit en 

del felanmälningar där det inte har varit något fel, vilket kostat onödiga pengar. Vid ett 

flertal tillfällen har man också hittat BH-byglar som gjort sönder avloppsventilen, 

kostnad 4069 kr per reparation! Det är alltså viktigt att du använder tvättpåse när 

du tvättar din BH. Det är också viktigt att vara rädd om vår utrustning och inte bryta 

upp eller göra åverkan på luckorna. Kom ihåg att det är vi alla som tillsammans får 

betala för detta. För visst kunde vi haft roligare för de pengarna?  

 

BALKONGINGLASNING – VAD GÄLLER? 

Det har vid ett par tillfällen under hösten förekommit reklam för balkonginglasning i 

vårt område. Styrelsen har upplyst företagen om vad som gäller men det verkar inte ha 

lyssnats på. För att få glasa in din balkong måste du ha styrelsens tillstånd och 

föreningen måste ha bygglov. Eftersom föreningen i dagsläget inte har något bygglov 

så är balkonginglasning inte tillåten. Har du intresse av att glasa in din balkong så skall 

du kontakta styrelsen för intresseanmälan och inte något av företagen som gör reklam 

för balkonginglasning. Medlem som trots detta glasar in sin balkong utan tillstånd 

kommer att få bekosta återställandet av balkongen. 

 

AVGIFTSHÖJNING? 

Styrelsen har under året gjort stora ansträngningar för att minska driftskostnaderna. 

Dessutom har insatser gjorts för att maximera ränteintäkterna och samtidigt minska 

räntekostnaderna på föreningens lån. Detta sammantaget med goda förutsättningar i 

budget 2015 gör att styrelsen har beslutat att lämna avgifterna oförändrade. 

 

ULLAREDSRESAN 

Tyvärr var uppslutningen på Ullaredsresan, till skillnad från vårens stora succé, inte 

lika god och därför ställdes resan in. 
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RESULTAT AV FÖRSTUDIE STAMBYTE 

Som tidigare informerats om har styrelsen under hösten låtit filma ett antal 

spillvattenledningar (stammar) i området. Resultatet visar att våra rör huvudsakligen är 

av plast frånsett rören i källarna och golvbrunnarna som är av gjutjärn. Filmningen av 

ledningarna visar att dessa är i gott skick. Det har heller inte förekommit särskilt 

många vattenläckor relaterade till brister i ledningarna. Slutsatsen av rapporten är att 

den tekniska livslängden på våra stammar är ytterligare cirka 15 år. Utifrån 

experternas bedömning och rapporternas rekommendationer har styrelsen därför valt 

att skjuta fram stambytet och istället bestämt sig för att låta filma stammarna om 

ytterligare 10 år. Medlem som på eget initiativ vill renovera ytskiktet i badrummet 

skall kontakta styrelsen i god tid före det att renoveringen startar. Viktigt att 

känna till är att föreningen vid ett framtida stambyte inte betalar ut ekonomisk 

ersättning för de ytskikt som då rivs ut. 

  

BRANDSKYDDREGLER I VÅRA TRAPPHUS   

Det är inte godkänt att använda trapphusen som ett förvaringsutrymme. Att ställa 

cyklar, brännbart material, barnvagnar eller likvärdigt i dessa är förenat med livsfara. 

Undantag får dock göras för rullatorer. Våra trapphus är en utrymningsväg vid brand 

och en brand i ett trapphus kan få förödande konsekvenser. Styrelsen vill därför 

uppmana er alla att värna om er själva samt era grannar och hålla trapphusen fria från 

brännbart material. Hör gärna av er till styrelsen om ni upplever problem med detta 

och tänk på att material som står i trapphusen kan komma att omhändertas i 

enlighet med lagen om skydd mot olyckor. 

 

NÅGRA TIPS FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BOSTADSBRAND 

 Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Släck dem när du lämnar rummet! 

 Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus 

är släckta och spisen är avstängd. 

 Sätt upp en lapp: Glöm inte att släcka ljusen! som påminnelse på din ytterdörr! 

 Använd ljusstakar och ljusprydnader av keramik, metall eller andra material 

som inte kan börja brinna.  

 Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.  

 Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – och kontrollera att de 

fungerar. Byt batteri varje år, förslagsvis till första advent. Brandvarnaren ska 

vara placerad i taket, läs instruktionerna som medföljde brandvarnaren. 

 Ställ inte ut brännbart material i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar 

brinna!   

 En brandfilt och en 6 kg pulversläckare bör finnas i varje hem.  

 Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara. 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

önskar styrelsen! 
 

Ni träffar oss igen den 12 januari! 


