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Tilläggsisolering av vindarna 
Under veckan 22-26 juli kommer vindarna att tilläggsisoleras. Det görs för att spara energi 
och för att minska de problem som föreningen har vintertid med istappar. Det kommer att dras 
grova slangar upp genom vissa trapphus och vi får räkna med att det kommer att bli en del 
oväsen. Styrelsen hoppas att boende ska ha överseende med detta. 

Grillning 
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att grilla vare sig på balkongen eller på 
gårdarna. Det är en fråga om brandsäkerhet, men det beror också på att kringboende blir 
störda av rök och grilldoft. 

Brandsäkerhet 
Styrelsen har arbetat mycket med husets brandsäkerhet och har genomfört en hel del 
förbättringsåtgärder. För att minimera riskerna behövs även hjälp av boende med att hålla 
trapphusen fria från cyklar, barnvagnar, rullatorer, mattor, kartonger etc. Det är förbjudet att 
förvara saker i trapphus och anledningen är att vid en brand är det livsfarligt med hindrande 
föremål längs utrymningsvägarna. Samma sak gäller för portikerna, bildäck och annat får 
naturligtvis inte förvaras där.  
 
Grovsoprummen 
Det är rörigare än vanligt i grovsoprummen. Soprummen är avsedda att vara en service till 
boende, men när avfall kastas som inte får kastas (t ex byggavfall) och saker kastas huller om 
buller i kärlen medför det både extra kostnader och extra arbete för föreningen och styrelsen. I 
det sammanhanget vill styrelsen göra boende uppmärksamma på att saker som inte får plats i 
kärlen överhuvudtaget inte får kastas i soprummen. För närvarande har stora delar av 
styrelsen semester och ingen i styrelsen har möjlighet att städa i grovsoprummen på det sätt 
som görs normalt. Styrelsen ber boende ta del av den information som finns på hemsidan och 
vid de olika kärlen i grovsoprummen och respektera ordningsreglerna så kommer 
grovsoprummen fungera mycket bättre än de gör idag! 

Frivilligt kapitaltillskott 
Efter sommaren återkommer styrelsen med mer information rörande processen för frivilligt 
kapitaltillskott. Bland annat kommer ett förslag till tidplan att tas fram. 
 

Styrelsen önskar alla boende en fortsatt skön sommar! 
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