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December 2020

Årets julfest 
Den planerade julfesten den 5 december ställs 
in då vi värnar om allas säkerhet och hälsa. 
Förhoppningsvis kommer det att ändras till 
nästa jul så att vi kan återuppta traditionen med 
julfest, samt naturligtvis även andra 
tillställningar då vi har möjlighet att träffas och 
umgås. 
 

Renovering av trapphusen 
Trapphusen på Kaserngatan är nu klara. Vi 
tackar Vallbacks Bygg för ett utomordentligt 
väl genomfört arbete! Parallellt med detta har 
de sista detaljerna fixats på Södra Koppar-
slagargatan. 
   Upphandling för Lilla Centralgatan pågår. 
Styrelsen planerar att alla fyra trapphusen 
renoveras under våren 2021.  Loftgångarna 
renoveras dock först 2022, då bland annat 
lägenhetsdörrarna på loften byts ut. Mer ut-
förlig information skickas ut när tidsplanen är 
klar. 
 

Hissrenovering 
Hissbyggarna kommer under januari att 
påbörja renoveringen av hissarna på Kasern-
gatan. Hissarna renoveras en i taget och det tar 
cirka tre veckor per hiss, vilket betyder att 
hissen INTE kan användas under den tiden. För 
att underlätta för de som har svårt att gå i 
trappor kommer stol/pall att placeras ut på 
vånings- och viloplan. Detaljerad information 
kommer innan Hissbyggarna börjar. 
 

Entrétak Kaserngatan 60 och 62 
Arbetet med montering av tak över entréerna är 
nu i stort sett klar. Nu har vi minskat risken för 
nedfallande snö och is över entrédörrarna. 
 

Nytt gym 
Ett nytt gym har med frivilliga insatser byggts 
på Lilla Centralgatan 41. De flesta redskapen är 
därför flyttade dit och gymmet får då en 
inriktning på styrka och alternativ träning.  

   Det gamla gymmet på KG 58 inriktas då på 
konditionsträning. 
 
 
 

Ny och snabbare informationskanal  
Som vi skrev i förra Revalnytt har systemet för 
snabb informationsöverföring via SMS, 
(Cellsynt) tagits i bruk, dock är det ett 30-tal 
som inte har anmält sitt mobilnummer till 
föreningen. Påminnelseblanketter kommer att 
delas ut till de som inte har svarat.  
 

Digitala anslagstavlor 
Den digitala utvecklingen har även nått våra 
trapphus, därför byts anslagstavlorna till 
digitala tavlor. 
   När den digitala lösningen är klar ska du 
kunna boka bl.a. lokalen och tvättstugan via 
tavlan i trapphuset. 
   Mer information kommer våren 2021. 
 

Träd och buskar 
Träden har vuxit mer än två meter sedan förra 
hösten och Pirab har nu klippt, fällt och ansat 
våra träd och buskar inför vintervilan.  
   Detta är ett återkommande arbete för att våra 
trädgårdar ska vara lättskötta och vackra. 
 

Budget 2021 
Vår ekonomi är fortsatt stark och styrelsen ser 
inget behov av att höja årsavgiften, trots de 
omfattande renoveringarna. Budgeten för 2021 
är i princip klar och ska fastställas av styrelsen 
på decembermötet. 
 

Vår säkerhet 
Vi uppmanar till extra vaksamhet och för-
siktighet, att noggrant stänga dörrar och 
naturligtvis INTE lämna ut våra portkoder till 
obehöriga.  
 

Sopsortering 
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Under julhelgen kommer sopsäckar för 
JULPAPPER att ställas ut i trapphusen. 
Presentsnörena sorteras som plast. 
   I våra sophus finns skyltar som förklarar hur 
du ska sortera ditt avfall. Allt som inte finns på 
skyltarna ska du själv transportera till 
Återvinningen på Sörby Urfjäll. Är du osäker… 
kontakta någon i styrelsen.  
 
 
 

Mata inte fåglarna! 
I vår Bopärm, vilken är bostadsrätts-
föreningens regelverk, finns klart angivet att vi 
inte ska mata fåglarna, vare sig inne på 
gårdarna eller i buskarna längs våra hus. 
   Fågelmaten drar till sig råttor och andra 
skadedjur och dessa vill vi inte ha in i våra 
fastigheter. 
 

Stötta ensamma grannar 
Med de restriktioner som nu gäller, och 
sannolikt också kommer att gälla under de 
kommande storhelgerna kan det vara en god 
gärning att tänka på våra ensamma grannar.  
   Var försiktig med fysiska kontakter, men 
kolla gärna om ni som god granne kan göra 
något för att hjälpa till! 
 
MEN… 
Framför allt är inte pandemin över än. Var 
rädda om varandra och … Håll ut, tvätta 
händerna och håll avstånden. 
 

Inför vintern… 
• Ställ in cyklar som inte används, för att 

underlätta för snöröjarna. 

• Låt inte kabeln till motorvärmaren sitta 
i eluttaget om den inte används. 

 
 

Kalendarium 
Datum kommer i nästa Revalnytt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

God Jul 
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Gott Nytt År 
tillönskas alla  
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