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KOMMANDE RELINING 
Den 20-22 januari genomfördes informat-
ionsmöten för de boende angående kom-
mande relining i föreningens fastigheter. 
Mötena var i det stora hela tämligen väl-
besökta och eventuella frågetecken som 
de boende hade rätades i de flesta fallen 
ut. 

Många frågor handlade om renovering av 
badrum. Klargörande: Föreningen kommer 
inte att renovera några badrum. Det är upp 
till varje enskild medlem att själv initiera 
detta och stå för den kostnaden. Det enda 
föreningen står för är byte av väggbrunn 
till golvbrunn och då är det själva kostna-
den för att flytta brunnen max en meter. 
Vill man flytta den längre bort så får man 
själv stå för mellankostnaden. 

Föreningen har under flera år anlitat BC-
BYGG för byte från vägg- till golvbrunn. 
Du som boende kan ta direktkontakt med 
BC-BYGG eller be vår förvaltare att göra 
det åt dig. BC-BYGG: 08 741 00 88, 
info@bc-bygg.se. Förvaltare: 010 442 10 
00, mariana.pekkala@hsb.se  

När det gäller ytskiktet (våtrumsmatta, 
klinker mm.) så får du själv stå för den 
kostnaden och du väljer själv vem som 
ska utföra det. Dock kräver föreningen att 
hantverkaren är våtrumscertifierad. I sam-
band med renovering av våtutrymme så 
ska en beskrivning av de förändringar 
samt vilken entreprenör som ska utföra 
arbetet vara styrelsen tillhanda innan arbe-
tet påbörjas. 

Reliningen påbörjas i mars med start i hus 
1 (port 189-193), men entreprenören (GG 
Högtryck) kommer att utföra vissa förbere-
delser redan i februari. Arbetet med re-
liningen kommer att ta ca 3 veckor per 
hus.  

Övrigt: 

 Tvättstugorna kommer vara avstängda 
några dagar. 

 De 1-rumslägenheter (5 st.) som finns 
på markplan kommer inte kunna an-
vända sitt avlopp under ca 3 dagar. 

 Entreprenören ska inte in i varje lä-
genhet, endast de som har väggbrunn 
kommer att få ett besök. Samtliga 
väggbrunnar ska penslas med epoxi 
och troligtvis innebär det en torktid på 
ett dygn. Under torktiden kan man t ex 
inte duscha. 

 Den stora påverkan blir i källaren där 
själva relingen utförs och där proviso-
riska avlopp kommer dras och som ev. 
kommer innebära lite krångel avse-
ende tillgången till vissa lokaler/förråd. 

Vidare information om tider och påverkan 
kommer att anslås i god tid innan entre-
prenören ska påbörja arbetet i din port. 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 
Årets ordinarie föreningsstämma kommer 
att gå av stapeln den 27 maj. Kallelse 
kommer att anslås i portarna. 

Stämman är föreningens högsta beslu-
tande organ och där granskar du som 
medlem föreningens verksamhet under 
det gångna året och utser ny styrelse. 

Stämman utser även revisorer och valbe-
redning. 

På stämman ska styrelsen lägga fram års-
redovisning, revisionsberättelse samt ba-
lans- och resultaträkning. Beslut ska fattas 
om hur vinst eller förlust ska disponeras. 

Och inte minst, stämman beslutar om den 
ska ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
eller inte. 



UNDERHÅLL AV FÖNSTER 
Det är snart dags att kontrollera målningen 
på era fönster. 

Du vet väl att du som medlem själv ansva-
rar för målningen av fönster och fönster-
karm. Därför bör du regelbundet kontrol-
lera att färgen inte håller på att släppa. 

Gör den det så är det hög tid att åtgärda 
detta. Det enda som föreningen ansvarar 
för är det som är synligt från utsidan då 
fönstret är stängt. 

Passa samtidigt på att kontrollera stäng-
ningsmekanismen så det är lätt att stänga 
fönstren, är det trögt så kan du smörja 
spanjoletten med lite låsspray. Även al-
tandörren bör få sig en smörjning en gång 
om året – både spanjoletten och gångjär-
nen. 

 

FÖRVALTARE 
Föreningens förvaltare Liselotte Anders-
son (f d Sandström) går på föräldraledig-
het fr. o m mars och under hennes från-
varo kommer Mariana Pekkala att vikari-
era som förvaltare. 

Förvaltningskontoret finns på Sleipnervä-
gen 115 i Handen och du kan även fort-
sättningsvis nå förvaltaren via tel. 010 442 
10 00. 

FELPARKERADE BILAR 
Bilar får inte parkeras inom området på 
andra platser än anvisade parkeringsplat-
ser; boende ska använda sina förhyrda 
platser och gäster våra besöksparkeringar.  

Utanför portar och inne på gårdarna gäller 
att biltrafik ska undvikas i största möjliga 
utsträckning; endast kortare i- och urlast-
ning är tillåtet. Respektera dessa regler, 
det gäller både dig som bor i föreningen 
och dina besökare. 

GYMMET 
Golvet i föreningens gym kommer att be-
höva återställas efter en vattenläcka i ja-
nuari. Gymmet går att nyttja tillsvidare 
men i samband med renoveringen så 
stängs gymmet under en period. 

SLÄPP INTE IN OBEHÖRIGA! 
Var noga med vem du släpper in i entrén. 
Undvik att släppa in personer du inte kän-
ner igen.  

 

Den senaste tiden är det många "utomstå-
ende" som hävdar att de kommer från 
Sector Alarm eller Securitas som har tagit 
sig in i föreningens entréer och sedan för-
sökt komma in i lägenheter. 

Dessa personer påstår att de fått tillstånd 
av styrelsen att utföra detta. Styrelsen ger 
aldrig ut tillstånd till försäljare eller lik-
nande organisationer att vistas i våra fas-
tigheter. 

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

 5, 19 mars 

 2, 16 april 

 14, 28 maj 

 11 juni 

När expeditionen är stängd hänvisar vi till 
styrelsen alternativt förvaltningskontoret 
på tel. 010 442 10 00 och när containern 
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson 
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.  
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