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1 Städdagen                                                   

Vårens städdag kommer att hållas den 10:e maj. 

Som vanligt träffas vi på baksidan av gårdshu-

set kl 10:00, där vi fördelar arbetsuppgifterna 

för dagen. Det som bla ska utföras är: måla 

klottrade garagedörrar, måla locken på sop-

korgarna, kratta grusgångarna, olja sandlådor, 

sittbänkar, vända komposter, rensa hängrännor 

mm. Efter välförättat värv, kl 13:00, grillar vi 

korv och fi kar.

2 Ventilationsbesiktning (OVK)

SB Ventilation kommer under den 18:e, 19:e 

och den 20:e maj att utföra ventilationsbesikt-

ning i föreningens samtliga lägenheter. De om-

besörjer även kontakten med oss medlemmar, 

angående tillträde till lägenheterna.

3 Lukt från avloppet i badrummet

Styrelsen har fått påpekanden om att det emel-

lanåt luktar väldigt illa från avloppet i badrum-

met. Lukten beror främst på att, när man gjort 

rent vattenlåset i golvet, så har man inte åter-

monterat detta på ett korrekt sätt. Man måste se 

till att vattenlåset inte hamnar snett och att det 

är ordentligt nedtryckt, så att det håller tätt. Ett 

annat trick är att man en gång i veckan, i köks-

avloppet, häller en kastrull med kokande vatten. 

Detta för att hålla avloppsstammarna rena från 

fett, som annars avlagras där. Om inte detta görs 

kan lukt uppstå. Har man en diskmaskin in-

kopplad behövs dock denna åtgärd inte.
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4 Boule

Föreningen besitter ju numera en nyligen upp-

rustad fi n boulebana. Den används dock inte i 

någon större utsträckning, vilket är tråkigt. Om 

någon medlem känner att man skulle kunna 

tänka sig att arrangera och hålla i en bouletur-

nering, vore det trevligt. Styrelsen kan hjälpa 

till att arrangera om det skulle behövas. 

5 Nya grovsoprummet

I höstas gjordes ju ett av de gamla soprummen 

om och iordning för att tjäna som framtida 

grovsoprum. Nu, snart, kommer denna över-

gång från det gamla soprummet till det nya att 

ske. Det nya grovsoprummet ligger i anslutning 

till det gamla, dvs på baksidan av 33:an. En 

nyhet är att möjligheten till att slänga grovsopor 

begränsas till en kväll i veckan. Detta kommer 

även att gälla secondhandrummet. Denna be-

gränsning gentemot tidigare, beror på att en del 

medlemmar inte respekterat de regler som gäl-

ler för slängande av grovsopor. Detta har inne-

burit att föreningen ofta har fått betala förhöjda 

avgifter för felaktigt slängda sopor. Vill man 

slänga glödlampor och elavfall gör man det i 

det nya grovsoprummet i fortsättningen. Vid 

de tillfällen grovsoprummet och secondhand-

rummet kommer hållas öppet, kommer någon 

från styrelsen eller ett portombud närvara för 

att övervaka så att inget felaktigt slängs. Om 

någon  akut, måste slänga något skrymmande, 

kan man prata med sitt portombud om denne 

kan öppna dörren. Tidpunkt och öppetdagar 

meddelas senare. Tills vidare fungerar er nyckel 

till båda rummen.
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