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Vi och vårt hus nr 3 

 
april 2022 

 
Årsstämma den 13 juni 
Årets stämma kommer att äga rum den 13 juni 2022. Spara datum i din kalender 
och mer information kommer. 
 
Vårens trivseldag och påminnelse om cykelrensning 
Vårens trivseldag är den 15 maj, kl. 11~13. Välkommen. 
Glöm inte att ta bort lappen som satts på din cykel från i höstas. Alla cyklar med 
lappen kvar kommer att flyttas bort.  
 
Testa grillning under sommaren 
Det har kommit flera önskemål från boende att grillning skall tillåtas. Föreningen har 
tidigare inte tillåtit grillning på grund möjliga risker och olägenheter. Styrelsen har 
dock funnit lösningar som bör eliminerar merparten av problemen och riskerna.    
 
Styrelsen har därför beslutat att tillåta grillning på prov under säsongen 2022 på 
nedanstående villkor:  
  
Grillning på balkong är tillåten förutsatt att elgrill används. Inga andra grilltyper är 
tillåtna att använda på balkong.  
  
Grillning på storgården är tillåten förutsatt att den av föreningen senare tillhanda-
hållna fasta kolgrillen används på. Endast briketter och särskilda tändklossar får 
användas, tändvätska är inte tillåten. Boende tillhandahåller själva briketter och 
tändklossar.   
  
Efter grillning skall användaren själv samla upp och kasta kolresterna. Kolresterna 
måste vara hela kalla innan de får kasta, släck med vatten eller bevaka elden och 
avlägsna resterna nästa dag då de kallnat. Använd det särskilda kärl som kommer 
finnas bredvid grillen för att säkerställa att kolen är helt släckt. Resterna läggs i väl 
försluten plastpåse som slängs i sopsugen.   
  
Normala ordningsregler och tider skall följas på ett sätt så grannar och boende inte 
störs. Om allvarliga problem uppstår eller boende inte följer reglerna kan styrelsen 
komma att ta bort denna möjlighet.  
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Information om våra skyddsrum 
I Fatburs Kvarngata 2 och 4, våning -1 och -2, finns skyddsrum för max 600 
personer. Skyddsrummen inspekterades av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) två år sen och fick godkände. Om skyddsrummet behöver 
användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska 
skyddsrummet kunna ställas i ordning inom två dygn. Det är i första hand 
fastighetsägaren (vår förening) eller nyttjanderättshavare som ska göra det möjligt 
att komma in i skyddsrummet. Enligt MSB, är det nu inte aktuellt att iordningsställa 
eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. För mer information om skyddsrum, kan 
man läsa på https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-

forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/ 

Förutom skyddsrum i vår fastighet, finns det också på Fatburs Kvarngata 16–18, 
26–28, Rosenlundsgatan och runtomkring. 
 
Samrådsmöte om omvandling av gemensamma lokaler den 20/4 
Ni borde ha fått inbjudan till samrådsmöte om omvandling av våra gemensamma 
lokaler som äger rum kl. 18:30 den 20 april. Missa inte er chans att delta och låta er 
synpunkt hörd.  
 
Boka tvättid och respektera andras tider 
Tänk på att boka tid när du tvättar i tvättstugan; detta för att man skall veta vem 
som tvättar och när tiden är över. Om ni saknar tvätt cylinder, kan en ny beställas 
från Bravida (mot självbetalning), tel. 0771-44 88 88. 
 

 
Hissbytet pågår 
Hissbytet i FK4 & FK12 har påbörjats och går enligt plan. Vänligen flytta cyklar och 
annan utrustning som inte används aktivt från cykel- och barnvagnsrum i gatuplanet 
till cykelrummen -2tr. Platsen behövs för barnvagnar och rullatorer. 
 
 
 
Glad Påsk 
Önskar Styrelsen 
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