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Meddelande nr 4   2013          2013-06-18 

 

Städdagen genomfördes 
Glädjande att så många ställde upp i städningen. Trevligt att många nya  medverkade. 

Efteråt intog vi den obligatoriska korvgrillningen där korvarna helt gick åt denna gång. 

Tack till alla som var med. Ni gjorde ett fint jobb. Om vi ska ha synpunkter på något så 

är det tråkigt att inte alla som bor här och som kan utföra något är med och medverkar.       

Balkongerna 
Vi har påtalat garantin på balkongmålningen som utfördes för ca 3 år sedan. Tyvärr 

har färgen börjat flagna på flera balkongräcken. Målarfirman vill tydligen bara ta på 

sig flagningen i mitten på räckena och ej på sidorna där täckplåten sitter och skyddar 

skarvarna från inträngande fukt. De anser att vi inte har satt på plåten tidigt nog efter 

målningen. Senast 2015 ska vi ha utfört en slutlig garantibesiktning.  

Filterbyte 
Som vi meddelade tidigare i speciellt utskick så beslöts det på föreningsmötet den 13 maj 

2013 att vi gör ett obligatoriskt byte av elementfilter med OVK besiktning i alla 

lägenheter. Detta sker lördagen den 14 september 2013, och alla ombedes då vara 

hemma eller se till att bytet kan göras när Folkfilter AB kommer hit. Mer info om detta 

längre fram.   

Brandvarnare och brandsläckare 
Vi utgår från att alla har brandvarnare som ni också löpande funktionskontrollerar. Ett 

antal brandvarnare som köpts in och finns kvar kan beställas hos Jan-Eric Samuelsson 

0707-848587. Brandsläckare finns nu uppsatt i tvättstugan och i föreningslokalen. 

Fönsterrenoveringen 
Ett riktigt slagregn inträffade för några veckor sedan där hela övre delen av fasaden i 

port 41 blev helsur. Putsen suger tydligen lätt åt sig vattnet som sipprade in innanför det 

nya tilläggsfönstret. En ”defekt” i putsen som vi tydligen alltid har haft. Vi har påtalat 

detta för IWA21 som kommer att sätta upp ett övre fönsterbläck som skydd och 

avrinning på de fönster som är speciellt utsatta. Framöver så överväger vi att sätta upp 

detta på alla fönster. 

Uppsikt inom området 
Vi påminner igen om att alla bör hålla uppsikt inom området på individer som vistas 

här och har andra avsikter. Märker ni något kan ni alltid ringa vårt journummer 0707-

848587. 

Nya avgifter  
Fr.o.m. 1 juli gäller de nya beslutade höjda avgifterna. Avier skickas snart ut. 

Styrelsen önskar en solig och skön sommar!          


