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SÄKERHETSDÖRRAR 
Som det utlovades i förra informationsbla-
det så skulle ett demonstrationsexemplar 
av säkerhetsdörren som BC-Bygg erbjuder 
medlemmarna i föreningen ställas ut i fö-
reningslokalen (port 189). Tyvärr blir det 
inte så – istället kommer dörren till före-
ningslokalen att bytas ut till en säkerhets-
dörr och då får den fungera som demon-
strationsexemplar. 
 
En annan felaktighet som tyvärr finns med 
i förra informationsbladet är erbjudandet 
om räntefri avbetalning via månadsavgif-
ten – det som erbjuds är 3-årig avbetal-
ningsplan, men inte räntefritt.  
 
För mer information, kontakta HSB Servi-
cecenter på telefon 785 35 00. 

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2010 
I början på oktober ägnade styrelsen en 
heldag åt att diskutera budgeten för 2010, 
bl. a vilka åtgärder vi vill vidta då det gäller 
planerade underhållsinsatser i föreningen 
nästa år. 

Resultatet av dessa diskussioner blev bl. a 
att styrelsen vill prioritera komplettering av 
lekutrustning på alla fem gårdarna, förbe-
reda successiv upprustning av våra tvätt-
stugor (mer information i nästa artikel), 
rusta vissa gemensamhetslokaler (läs mer 
om detta i artikel på nästa sida), förbereda 
inhämtande av offerter avseende förbätt-
rad utomhusbelysning på främst parker-
ingarna samt beställa en konsultutredning 
rörande föreningens styr- och reglerutrust-
ning. 

TVÄTTSTUGOR 
Föreningen byter löpande ut de äldre tvätt-
maskiner som går sönder i tvättstugorna. 
Under 2010 kommer vi börja med att se 
över hur tvättstugorna kan renoveras med 
avsikten att bäst ta vara på den maskin-
park vi har samt byta ut förbrukade och 

äldre maskiner. Målsättningen är att låta 
en första tvättstuga renoveras under 2010. 

  

JULSTÄMNING PÅ EXPEDITIONEN 
I samband med expeditionstiden den 17 
december så bjuds alla besökare på jul-
stämning i form av glögg, lussebullar och 
pepparkakor. Kom gärna ner och träffa 
styrelsen och dina grannar! 

 

DRÄNERINGEN TAR UPPEHÅLL 
Dräneringsarbetet tar ett uppehåll under 
2010. Ny fuktmätning kommer att genom-
föras, vilken får ligga till grund för kom-
mande insatser och prioritetsordning av 
huskropparna. 
 
Skälet till styrelsens beslut att ta ett uppe-
håll under 2010 är dels att skapa ekono-
miskt utrymme för andra underhållsinsat-
ser inom föreningen, dels att få lite mer tid 
att i lugn och ro kunna arbeta med förfråg-
ningsunderlaget inför en fortsättning av 
dräneringsprojektet. 



GYM & PINGISLOKAL 
Både gymmet (port 193) och pingislokalen 
(port 231) är planerade att få en upp-
fräschning nästa år. 
 
Har du några förslag eller önskemål på 
vad du vill ändra på i dessa lokaler hör 
gärna av dig antingen genom att komma 
ner till expeditionen när den är öppen eller 
skicka dina förslag och önskemål till  
styrelsen@alfageln.net 
 

 

PARKERINGSPLATSER 
Som det tidigare har informerat om så ska 
man kontakta HSB Servicecenter om man 
vill ställa sig i kö för parkeringsplats. 
 
Den sökande bör då uppge så specifika 
önskemål som möjligt, t ex med eller utan 
stolpe samt var i området parkeringen 
önskas.  
 
Om den sökandes 
tackar nej till en 
plats som uppfyller 
önskemålen så mis-
ter den sökande sin 
plats i kön och ham-
nar sist. 

PARKERINGSTILLSTÅND 
När bilar ställs upp tillfälligt på gårdarna 
vid in- och utflyttning bör ni höra av er till 
styrelsen för att få ett tillfälligt p-tillstånd, 
annars riskerar ni p-böter. 

ELEKTRONISKT PASSAGESYSTEM 
Arbetet med att installera det elektroniska 
passagesystemet är i slutfasen och drift-
sättning planeras innan årsskiftet. I god tid 
innan driftsättning kommer ett informa-
tionsblad delas ut till de boende där det 
kommer att framgå hur det är tänkt att sy-
stemet ska fungera. 
 
Passagesystemet kommer även att instal-
leras i nedre entréerna (på bottenvåningen 
i port 195, 203, 211, 219 samt 227) där det 
finns lägenheter. Porttelefoner kommer att 
installeras i de portar där det finns kom-
mersiella lokaler, t ex frisören. 
 
Sedan tidigare fungerar de elektroniska 
nycklarna till bastu, solarium och gym. 
Tanken är att systemet på sikt ska utvid-
gas till uthyrningslägenhet, café, tvättstu-
gor mm. 

LEVLÄTT – MASSAGETERAPEUT 

I port 195 finns en ny hyresgäst, LevLätt 
praktiken, som ger behandlingar för olika 
slags problem, t ex spänningar och värk i 
rygg, nacke och axlar, käkledsbehandling-
ar, diffus värk i kroppen, skulderproblem, 
onda knän och fötter m.m. 

 Man är även välkommen för att bara få en 
avslappnande massage t ex ansiktsmas-
sage. Vill man ge bort en behandling i pre-
sent går det bra att köpa presentkort. 

Priset för 1 timmes behandling är 600 kr, 
pensionärer betalar 500 kr. 

En 30-minutersbehandling kostar 370 kr, 
pensionärer betalar 320 kr. 

 
 

 



JULGRAN 
Som traditionen bjuder så finns det från 
första advent en ståtlig och belyst julgran 
vid huvudinfarten till området. 
 
För oss som även ska ha en egen julgran i 
lägenheten så finns följande grundtips så 
att den håller sig pigg och grön: 
 
  Välj en färsk gran.  

 gradvis vänja sig vid hus-  Låt granen 
värmen 

  Mycket vatten – utan socker eller 
magnecyl.  

  Skär skåror i granens fot.  

  Se till att den har en färsk yta i sågskä-
ret.  

  Slå inte rotändan mot golvet,  då stängs 
r vattnet och gra-

vat-
ledningsbanorna fö
nen börjar snart torka på grund av 
tenbrist. 

 Man kan  gärna spreja med vatten på 

EPPARKAKSHUSBYGGARTÄVLING 
ulen innebär mys och pyssel samt doften 
v ingefära. Vill du lära dig hur man enkelt 
ygger ett pepparkakshus? Gå då in på 

mhsb/companies/2_24830  

När du är klar kan du anmäla dig till HSB:s 
pepparkakshusbyggartävling där du har 
chansen att vinna 1 års gratis boende. 

 
grenarna, på samma sätt som man 
duschar blommor. 

P
J
a
b
www.hsb.se/o

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEVANDE LJUS 
 Glöm inte att släcka ljusen! Kvarglömda

ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder 
under jultiden. Tänk på följande: 
 
  Lämna inte levande ljus obevakade. 

  Lämna aldrig barn eller husdjur en-
samma med levande ljus. 

 last 
eller annan brännbart materiel. 

  Dekorera inte julgruppen eller ljussta-
ken med brännbart materiel. 

  Tända ljus ska alltid stå på säkert av-
stånd från gardiner eller annan inred-
ning som kan ta eld. 

 

  Använd aldrig ljusstakar av trä, p

 

NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS 
Nu tändas tusen juleljus 

på jordens mörka rund, 

och tusen, tusen stråla ock 

på himlens djupblå grund. 

 

Och över stad och land i kväll 

går julens glada bud, 

att född är Herren Jesus Krist, 

vår Frälsare och Gud. 

 

Du stjärna över Betlehem, 

o, låt ditt milda ljus 

få lysa in med hopp och frid 

i varje hem och hus! 

 

I varje hjärta armt och mörkt 

sänd du en stråle blid, 

en stråle av Guds kärleks ljus 

i signad juletid!  

CAFÉ ALFÅGELN 
Renovering av föreningens café har på-
börjats och förhoppningen är att caféet 
kan återinvigas innan julhelgen.  
 
Givetvis kommer det anslås i portarna när 
caféet åter är bokningsbart och kan an-
vändas till kalas, möten och de mycket 
uppskattade pubaftnarna! 

STÄDHJÄLP 
Aktis Städ erbjuder följande tjänster till de 
boende i föreningen (samtliga priser är 
exklusive ROT-avdrag).  

Fönsterputsning, 3 rum och kök för 600 kr. 

Fönsterputsning, 2 rum och kök för 500 kr. 

Fönsterputsning, 1 rum och kök för 300 kr. 

Städhjälp för 300 kr/timme. 

Kontaktinformation finns anslaget i portar-
na. 

EXPEDITIONENS ÖPPETTIDER 
Expeditionen är öppen och bemannad  
kl. 19:00–20:00 vid följande datum: 

17 december 2009 

14, 28 januari 2010 

11, 25 februari 2010 

11, 25 mars 2010 

8, 22 april 2010 

6, 20 maj 2010 
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