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Stopp i sopnedkastet igen 

I början på okt hade vi ett stopp i sopnedkastet på Tu 14. Denna gång var det extra komplicerat och en sugbil 

fick tillkallas eftersom stoppet var i golvet nedanför sopsugsrummet. Orsaken till stoppet var ett antal lösa 

föremål: kartonger, lakan, kläder, skor, plastdunkar mm. Detta stopp kan kosta upp till 20 000 kr. 

Observera att enbart paketerat hushållsavfall får slängas i sopnedkastet och Du som orsakar stopp på 

grund av dumpning av otillåtet avfall kan bli skyldig att betala kostnaden för stoppet. 

 

Nytt avtal med parkeringsbolaget 

Från och med 1 nov har föreningen ett nytt avtal med parkeringsbolaget (Parking Partner). Detta innebär att 

automaterna tas bort och att betalning sker enbart med appar eller genom att skicka SMS med telefonen. De 

appar som kan användas för betalning är EasyPark och SMSPark (samma som tidigare). Se skyltning vid 

besöksparkeringarna för instruktioner. 

 

Underhåll av parkbänkar och bord vid Tu 16-18 

Bänkar och bord utanför Turbingränd 16 och 18 har plockats in för underhåll (endast benställningar är kvar). 

Under vintern kommer Gubbgänget att utföra underhåll på trädelarna av bord och bänkar, klart till våren. 

 

Underhåll av sopsugen i jan 2020 

Sopsugen kommer att vara avstängd för underhåll i 3 dagar under januari 2020. Sopnedkasten kan inte 

användas under tiden och tillfälliga containers kommer att ställas ut, detaljerad information kommer senare. 

 

Renovering i garage Tu 2-16 

Renoveringen av grundmurarna i garaget Tu 2-16 pågår, etapp 1 (av 3) beräknas vara klar 14 dec. Eventuellt 

kommer arbete med etapp 2 att påbörjas innan dess, flytt av bilar sker i så fall i samråd med p-platsinnehavare.  

 

Energi 

Vi väntar fortfarande på svar från Energimyndigheten på vår ansökan om bidrag för de energiåtgärder som 

föreslagits av vår energikonsult (HSB Värmland). Vi avvaktar besked om eventuella bidrag innan beslut tas om 

vidare åtgärder. 

 

Fortsättning på terrassutredningen 

Utvärdering pågår av offerter för åtgärd av läckage under blomlåda och vid fasad på terrasser. Tanken var att 

hinna med åtgärder innan vintern men offerterna dröjde längre än väntat så nu är det oklart när arbetet kan börja. 

 

Trädfällning Tu 11 

Lönnen mellan Tu 11 och Tu 5 kommer att fällas 20 nov. 

 

Gruppanslutning bredband/TV 

Utvärdering pågår, teckna inga långa avtal den närmaste tiden. 

 

Styrelseexpedition i styrelserummet Tu 14 kl 18-20 där du kan hälsa på och ställa frågor till styrelsen 

Årets återstående styrelseexpeditioner är 6 nov och 4 dec. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 


