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Fritidslokalen 

Fritidslokalen i nr 14 våning -2 bokas på en lista som sitter på dörren. Det är i första hand Kaj 

Majuri i nr 8 som lämnar ut nyckel. I andra hand kontakta någon annan i styrelsen. Nyckel för 

pingisspel hämtas hos Per Johansson i nr 12. Fritidslokalen får användas till kl 22.00 alla 

dagar. I fritidslokalen sitter en svarstelefon på väggen till vänster om dörren. Från 

porttelefonen i gatuplanet ringer man till fritidslokalen och porten öppnas genom att man 

svarar i telefonen samt trycker på nyckelsymbolen. Det är inte tillåtet att ställa upp porten för 

att släppa in gäster. 

Skadegörelse 
På senaste tiden har vi haft åverkan på fönster och väggar vid ett par tillfällen. En 
sönderslagen ruta i ytterdörren på plan -1 i nr 10 mot loftgången har inneburit att en ny ruta 

har behövt specialbeställas. 

I nr 12 plan -1 samma plan som tvättstugan mot loftgången har någon ristat på väggen i 

trapphuset med vasst föremål i betongen. Det är nu åtgärdat genom spackling och målning. 

I båda fallen innebär skadegörelsen onödiga kostnader. Det är viktigt att vi alla är rädda om 

vår gemensamma egendom. Alla bör också vara observanta på obehöriga och ingripa/säga till 

om man ser att någon är där den inte bör vara eller förstör saker i vår gemensamma fastighet. 

Frivilligt kapitaltillskott 
Frågan om eventuellt frivilligt kapitaltillskott kommer att behandlas på årsstämman den 

15 maj. Styrelsen har informerat om detta vid två olika möten. Före årsstämman kommer 

ytterligare ett informationsmöte att genomföras. Datum för detta meddelas senare. 

Avfallshantering  

Hushållssopor kastas precis som tidigare i sopnedkasten. 

 

Returpappersrummet och grovsoprummet ligger bredvid varandra mellan nr 12 och 14 

i gatuplanet. De olika kärlen i rummen är märkta för att göra det lätt för boende att kasta rätt 

sak i rätt kärl. Viktigt att det som ska kastas läggs i rätt kärl och inte ställs på golvet. 

 

I returpappersrummet kastas tidningar, pappersförpackningar, metall och 

metallförpackningar samt plastförpackningar inklusive frigolitemballage. Kartonger ska vikas 

ihop och vid behov skäras i bitar.  

 

I grovsoprummet kastas sk.blandat avfall som är detsamma som grovsopor, färgat respektive 

ofärgat glas, småbatterier, lysrör, glödlampor och motsvarande samt elektronikavfall som inte 

är skrymmande. Det gäller t ex mindre radio- och videoapparater, datorer, elektriska leksaker, 

ficklampor.  
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Skrymmande saker såsom möbler, vitvaror och stora TV apparater får inte lämnas här utan 

ska forslas till kommunens återvinningsstationer. Sådant avfall orsakar föreningen extra 

kostnader för bortforsling. Samma sak gäller byggavfall. 

Miljöfarligt avfall 
Miljöfarligt avfall som bilbatterier, färg, kemikalier med mera lämnas vid särskilda 

miljöstationer. 

Nya cykelrum 
Det gamla papperssoprummet utanför nr 2 i gatuplanet har gjorts om till cykelrum. Detsamma 

gäller före detta barnvagnsrummet utanför nr 4. 

 

Styrelsen hälsar nya boende välkomna 
Styrelsen hälsar välkommen till Magnus Persson som har flyttat in i lägenhet 037. 

 

GLAD PÅSK! 

Med vänlig hälsning från styrelsen   


