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Vi och vårt hus nr 9 

 
September/Oktober 2021 

 
Inbrott och cykelstölder  
 
Tyvärr har vi nyligen drabbats av inbrott i våra cykelrum och flera fina cyklar har blivit stulna. Kolla 
gärna om din cykel är drabbad och polisanmäl eventuella stölder. Kom också ihåg att rapportera till 
styrelsen om du har tappat bort någon nyckelbricka så att vi kan spärra och ersätta den.  
 

Svara på enkäten om frivilligt kapitaltillskott idag! 
 
För de lägenheter som fortfarande har avgift för kapital har ett informationsblad delats ut i brevlåda 
vecka 38. Sista svarsdatum är den 1 oktober. Om du är intresserade att delta i kapitaltillskott 
svara på enkäten och lämna in till Sten Kjellsson (FK 2). 
 

Kontroll av ventilation på FK10-14 
 
Den 28 och 29 september har HåPa Ventilation AB utfört en kontroll av fläktarna i lägenheterna på 
FK 10–14. Ni var föredömliga i att hjälpta till att få det gjort - tack! En enda lägenhet lämnade inte in 
sina nycklar och kommer att kontaktas av styrelsen för uppföljande kontroll. 
Ventilationsfirman har testat några åtgärder, bland annat att flytta på en rökdetektor, och 
ventilationen ska nu vara i gång och följs av firman. Anmäl dock direkt OM den skulle lägga av igen. 
Däremot har man fortfarande inte lyckats hitta roten till de låga flödena. Där har firman begärt ut en 
logglista som går bakåt i tiden. Helst vill man hitta felet men i sista hand finns åtgärder som att lägga 
in extra rör (ledningarna i FK 10–14 är längre än för övriga lägenheter) eller att öka trycket i 
ventilationen, men då kommer man även behöva kontrollera att från/tilluften hänger med. Felsökning 
pågår! 
 

Prioriterade projekt under verksamhetsåret 
 
För medlemmars kännedom - Styrelsen kommer att fokusera på tre prioriterade utvecklingsprojekt 
under verksamhetsåret: Dels att slutföra upphandling av nya hissar och påbörja hissbytet. Dels att 
planera och genomföra ett frivilligt kapitaltillskott. Och slutligen att utföra en förstudie och sondera 
möjlighet att förvandla några av våra gemensamma lokaler och tvättstugor till lägenheter.  

 
Trivseldagen är tillbaka! 
 
I och med att Corona-restriktionerna till en stor utsträckning är släppta, vill styrelsen återuppta vår 
fina tradition med trivseldag. Preliminärt datum för höstens trivseldag är söndagen den 14 november. 
Boka denna dag i din almanacka!  

 
Ha en riktig skön höst! 
Styrelsen 
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