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TAKRENOVERING 

Upphandling av takrenoveringsentrepre-
nad pågår. Arbetet startar preliminärt vå-
ren 2012. 

Bakgrunden till att styrelsen vill starta upp 
ett takrenoveringsprojekt är att vid högt 
snötryck på plåttaken så riskerar smältvat-
ten att rinna in via skruvgenomgångarna i 
plåten.  

De två senaste snörika vintrarna har det 
varit stora problem med läckage och istäl-
let för att ständigt utföra kortsiktiga tät-
ningar så vill styrelsen genomföra en mer 
långsiktig åtgärd.  

Mer detaljer kring detta kommer senare. 

NY PARKERINGSPLATS 

Sex nya parkeringsplatser (varav tre gäst-
parkeringar) har anlagts där SRV:s åter-
vinningsstation tidigare var placerad. I an-
slutning till den nya parkeringen kommer 
även ny belysning anordnas.  

Besökande hänvisas till betalautomaten 
som finns i anslutning till gästparkeringen 
vid infarten. En dialog pågår med parker-
ingsbolaget angående möjligheten att byta 
ut betalautomaterna till sådana som även 
tar kort. 

ÖNSKAS PARKERINGSPLATS? 

Om du vill hyra en parkeringsplats, med 
eller utan elstolpe, kontaktar du HSB på 
tel. 785 35 00.  

En plats utan elstolpe kostar 100 kr per 
månad och en plats med elstolpe 150 kr 
per månad.   

MC- OCH MOPEDGARAGE 

Efterfrågan på plats i MC- och mopedga-
raget är stor och det är för tillfället kö. Där-
för har det beslutats att garaget ska byg-
gas ut till dubbla ytan.  

Upphandling pågår och förhoppningsvis är 
garaget iordningställt innan vintern gör sitt 
intåg. 

FAVORIT I REPRIS 

Nu när kylan snart kommer så börjar 
många använda sina motorvärmare igen.  

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att 
sladdar till motorvärmare sitter kvar i elut-
taget när det inte används. Skälet till detta 
är att det finns risk att ledningen kan vara 
strömförande och att det utgör en uppen-
bar risk för barn om de får för sig att leka 
med sladden.  

Luckan till elstolpen ska alltid vara låst – 
när den används och även när den inte 
används. 

Saknar du nyckel till luckan? Kom ner till 
expeditionen så ordnar vi fram en ny.  

 

UPPHANDLINGAR 

Som det tidigare informerats om så har 
föreningen sagt upp nuvarande avtal med 
städ resp. mark och nya upphandlingar 
påbörjades under sommaren. 

Upphandling avseende städ är klar och 
styrelsen valde att anta anbudet från Aktis 
Städ (nuvarande entreprenör). Det nya 
avtalet löper på 2 år. 

Upphandlingen av markentreprenör pågår 
och planeras blir klar senare i höst. 



VÅTRUMSBESIKTNING 

I våra lägenheter är som bekant golvbrun-
narna utförda som väggbrunnar. Detta har 
tyvärr visat sig vara en dålig lösning i och 
med att det allt för ofta resulterar i vatten-
skador.  

Därför planeras en våtrumsbesiktning un-
der år 2012 för att bedöma brunnarna och 
allmänskicket i våtutrymmena. 

Mer detaljer kring detta kommer senare. 

 

GRUNDISOLERING 

Fuktkontroll av samtliga källare kommer 
att utföras under året, dels för att se om de 
dräneringsåtgärder som utfördes 2008–
2009 har haft önskad effekt, men även för 
att upptäcka eventuella kvarstående pro-
blem. 

KLOTTER  

Tyvärr har föreningen under 
senare tid råkat ut för en 
mängd klotter på våra fastig-
heter. Det troliga är väl att detta 
sker nattetid, allt för att buset ska undvika 
upptäckt. Men, om du ser att någon håller 
på att göra åverkan på våra hus – ring 
polisen! 

Om man som boende upptäcker att någon 
har klottrat så felanmäler man det i första 
hand till HSB på tel. 785 35 00 eller via 
webben. Alternativt så kontaktar man nå-
gon ur styrelsen (se anslag i porten eller 
på webben). 

LEKUTRUSTNING 

Lekutrustningen på samtliga innergårdar 
kommer att besiktigas i oktober. Eventuel-
la fel kommer åtgärdas och under kom-
mande år kommer eventuella nyinköp att 
göras. 

 

FÖRSLAG OCH IDÉER 

Om du har ett förändrings- och/eller för-
bättringsförslag som du tror kommer gag-
na föreningen och dess boende – kontakta 
styrelsen! 

Vill du att ditt förslag (motion) ska behand-
las på kommande ordinarie årsstämma så 
måste du skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen före februari månads utgång. 

STOPP I BRUNNARNA 

Tyvärr är det stopp i ett antal dagvatten-
brunnar i området vilket har medfört att vid 
kraftigt regn har sjöreglerna fått gälla istäl-
let för trafikreglerna. Rensning av brun-
narna pågår, men när det gäller brunnen 
vid nedre parkeringen så krävs troligtvis 
andra åtgärder i och med att trädrötter har 
täppt till någonstans. 

FILTERBYTE 

I våras informerade vi om att varje hushåll 
bör byta ut de filter som sitter i tilluftsdo-
nen (under radiatorerna).  

Tyvärr blev det en miss vid beställning av 
filter, men nu ska det finnas nya filter. 
Dessa finns att hämta på expeditionen. 

EXTRA FÖRRÅD 

Kontakta styrelsen om du är intresserad 
av att hyra ett extra förråd eller en större 
lokal. 



SOPHANTERING 

Styrelsen utvärderar nuvarande sophan-
teringslösning. En eventuell förändring kan 
bli att det mellersta sophuset kommer in-
hysa viss återvinning som tidigare var pla-
cerad utvändigt vid nedre sophuset, t ex 
glas och tidningar. 

Grovsopor kan slängas i det övre sophu-
set varannan vecka (samma öppettider 
som expeditionen). Grovsopshanteringen 
hanteras numera av Peter Ideström, tel. 
070 948 48 17, som finns på plats under 
öppettider. 

När det gäller grovsopor så får det inte 
under några som helst omständigheter 
ställas sopor utanför sophuset. Vem ska ta 
hand om det? 

När det gäller hushållssopor (soppåsar) så 
får de inte ställas på marken intill sopskå-
pen eller slängas i papperskorgar. Detta 
p.g.a. att fåglarna sliter sönder påsarna 
och sprider ut soporna. Den städning som 
detta medför resulterar sedan i en mer-
kostnad för föreningen! 

NEDRE SOPHUSET 

Det finn planer på att det nedre sophuset 
ska utnyttjas till annat än sophantering. 
Mer information om detta kommer senare.  

FARTHINDER 

Föreningen kommer anlägga farthinder 
(liknande de som finns på Brf Albatros-
sens innergårdar) i anslutning till mellersta 
sophuset. Avsikten med dessa hinder är 
att begränsa bilarnas hastighet när de 
passerar mellersta sophuset. 

ELAVTAL 

Ett nytt avtal med Telge Energi tecknades 
i juni. Avtalet är bundet och löper på 3 år, 
till ett pris av 55,4 öre/kWh. 

 

BASTU 

Nedskräpning och andra överträdelser av 
de regler som gäller för bastun kommer att 
resultera i att den boende som bokat aktu-
ell tid kommer att få betala eventuell städ-
kostnad samt att bli avstängd i 6 månader. 

Ni som nyttjar bastun ansvarar själva för 
att det blir städat efter er. 

Ny kontaktperson för bastu och solarium 
är Christina Majlöv, tel. 745 28 37. 

Nyttjande av bastun har hittills varit gratis 
för de boende men fr. o m årsskiftet kom-
mer en årlig bastuavgift (liknande den som 
finns för gymmet) att behöva erläggas om 
man vill nyttja bastun. Mer information 
kring detta kommer senare. 

 

HÖGTRYCKSTVÄTT 

En gemensam högtryckstvätt, som i första 
hand ska användas till gårdarnas uteplat-
ser, har inhandlats.  

Hanteringen av högtryckstvätten sker på 
samma sätt som när man lånar slagborr-
maskin, tapetbord etc. Högtryckstvätten 
får inte lämna området och t ex användas 
för att spola av verandan på fritidshuset 
eller plastbåten. 

 

Tänk på att du inte får tvätta bilen inom 
området. När bilen tvättas rinner vatten 
med miljöskadliga ämnen orenat rakt ut i 
dagvattenbrunnarna. Bilschampo och av-
fettningsmedel innehåller ofta kemikalier 
och lösningsmedel som kan vara skadligt 
för både människor och vattenlevande 
djur. 



HÄCKEN 

Plantering av häck (hagtorn) längs gång-
vägen som vetter mot skogsområdet har 
påbörjats.  

Häcken kommer löpa längs delar av gård 
1 och 2 och förhoppningen är att denna 
åtgärd ska komma till bukt med att rastan-
de hundar utför sina behov inom området 
samt att cykel- och mopedåkning på 
gräsmattorna upphör. 
 

  

NYCKELHANTERING 

Behöver du nya nycklar? 

I princip alla nycklar (även passerbrickor-
na) hanteras av Brandbergens Låshörna, 
Träffgatan 1, tel. 777 11 11. 

De enda nycklar som kan ordnas via ex-
pedition är de till motorvärmaruttagen 
samt MC- och mopedgaraget. 

VART GÅR PASSERBRICKAN? 

Till varje lägenhet hör tre stycken passer-
brickor, numrerade 1, 2 resp. 3, vilka ger 
tillträde till följande portar: 

 porten i det hus där din tvätt- och 
grovtvättstuga finns, 

 expeditionen i port 189, 

 bastu och solarium i port 209, 

 café Alfågeln i port 211, 

 bordtennislokalen i port 231, 

 sopskåpen som har denna låsfunk-
tion. 

Är man med i pensionärsföreningen Seni-
orfåglarna så ger passerbrickan även till-
träde till port 227. 

ANSLAG PÅ PORTARNA 

Det är inte tillåtet att sätta upp (tejpa) pri-
vata anslag på portarna. Detta gäller även 
mäklarfirmor och loppisar. 

På de inglasade anslagstavlor som finns i 
varje port ska endast information från 
HSB, anlitade entreprenörer samt före-
ningen anslås. 

NÄR PROPPEN GÅR 

Om proppen går och din lägenhet blir 
strömlös så ska du i första hand ringa till 
någon i styrelsen (se anslag i porten eller 
på webben).  

Endast om du inte får tag i någon ur sty-
relsen eller om strömlösheten inträffar un-
der obekvämt klockslag (t ex på natten) så 
får HSB Jour tillkallas. 

 

ÖPPETTIDER 

Expeditionen och containern avsedd för 
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid 
följande datum:  

 6, 20 oktober 

 3, 17 november 

 1, 15 december 

När expeditionen är stängd hänvisar vi till 
styrelsen alternativt förvaltningskontoret 
på tel. 785 35 00 och när containern är 
stängd hänvisar vi till Peter Ideström på 
tel. 070 948 48 17 alternativt återvinnings-
centralen i Jordbro. 
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