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Covid-19 
… Expeditionen är fortfarande stängd, men 
styrelsen tar upp frågan om den ska öppnas på 
nästa styrelsemöte. Info kommer! 
Jourtelefonen fungerar som vanligt varje dag 
klockan 19-20. Telefonnummer 070-658 80 81. 
 

Vårstädningen ställdes ju in, men Fritids-
kommittén har nu fått i uppdrag att genomföra 
en höststädning med hänsyn då tagen till 
smittorisken. Som ni märker behöver våra 
trädgårdar och fastigheter tas om hand. Info 
kommer! 
 

Årets stämma genomfördes via poströstning. 
Den nya styrelsen finns anslagen i respektive 
trappuppgång. Av de drygt 40 röster som kom 
in var det bara enstaka frågor som inte 
besvarats och endast en röst som svarade nej på 
en fråga och det nejet var av principiella skäl.  
   Glädjande var att poströstningen engagerade 
lika många som i vanliga fall kommer på den 
fysiska årsstämman.  
 

MEN… 
Framför allt är inte pandemin över än. Var 
rädda om varandra och … Håll ut, tvätta 
händerna och håll avstånden. 
 

Säkerhetsfrågor 
Det har av uppmärksamma boende i före-
ningen setts främmande personer inne på våra 
gårdar kvälls- och nattetid. De har bland annat 
känt på ytterdörrar till förråd och garage. Även 
cyklar och en cykelkärra har stulits inne på våra 
gårdar. 
   Vi uppmanar till extra vaksamhet och för-
siktighet, att noggrant stänga dörrar och 
naturligtvis INTE lämna ut våra portkoder till 
obehöriga. Lås helst in era cyklar i 
cykelförråden.  
   Om ni ser ett pågående brott - ring Polisen på 
112. 
 

Ny och snabbare informationskanal  

För att styrelsen snabbt ska kunna nå ut med 
information till alla medlemmar, har beslut 
tagits att skaffa ett program för att skicka SMS 
till alla. I närtid kommer vi därför att lämna ut 
en blankett till alla lägenheter där vi önskar att 
ni uppger det mobilnummer som ni vill få 
informationen till (en per lägenhet). Enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) samtycker ni 
då också till att styrelsen skickar information till 
er via SMS.  
   Självklart kommer inte era mobilnummer att 
spridas vidare. 
 

Handdukstorkarna ska alltid vara varma 
Om era handdukstorkar är kalla – anmäl detta 
omgående till styrelsen!  
   Det är viktigt att varmvattnet cirkulerar 
annars kan vi få Legionellatillväxt i systemet, 
vilket är hälsovådligt. 
 

Trapphus- och hissrust 
Södra Kopparslagargatans tre trapphus och 
hissar är rustade och nu går arbetet vidare. 
   Från den 7 september är det de tre trapphusen 
på Kaserngatan som står på tur. Hissarna 
kommer preliminärt att rustas efter årsskiftet. 
   Under hösten kommer målningsarbete att ske 
i S Kopparslagargatans trapphus och 
källargången mellan Kaserngatan 58 – 60. 
   Planen är att trapphusen på Lilla Central-
gatan 35-37 rustas under 2021. 
 

Avhärdningsfilter 
Styrelsen beslutade i våras att montera in 
avhärdningsanläggningar på inkommande 
vatten i våra undercentraler. Vattnet är nu-mera 
betydligt mjukare och kalkavlagringar i 
hushållsmaskiner och kranar har minimerats. 
 

Kalendarium 
Oktober Höststädning 
December? Julfest 
 

Tänkvärt 
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“Hösten bär mer guld i fickan än alla andra 
årstider.”                                                 Jim Bishop 
 

 


