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Höstens städdag
Ett stort tack till alla er som deltog på höstens städdag. Ett bra tillftille blev det också att
bekanta oss med de nya medlemmarna i ftireningen.

Cykelförråden är rensade
Jättebra att alla ställde upp och märkte sina cyklar. Nu har cykelftirråden rensats från ett antal
omärkta och dessa kommer vi nu att anmäla till polisen. Därefter ställs de undan i 6 månacler
och omhändertas sedan ftir vidare beslut om vad vi gör med dem. Kontrollera en sista gång att
ni inte saknar någon cykel nu. Om det visar sig att ni trots allt saknar en cykel så kan den fås

tillbaka mot beskrivning.

Ny utebelysning på prov
Vi har satt upp ny belysning ute på gården. Det är 2 stolpar, en utanftir port 33 och en närmast
port 39, som försetts med ny armatur och s.k. LBD- lampor. Vi vill se hur de passar in och hur
de lyser upp.
LED-lampor och lågenergilampor innebär betydligt lägre elenergikostnad än vanliga gamla
glödlampor som vi har ftir närwarande. Vi vill därftir undersöka möjligheten att byta lampor.
Styrelsen tittar på två alternafiv;

1. Behålla nuvarande armatur med de gamla runda kuporna och istället sätta dit nya
lågenergilampor. Lågenergilamporna ger ett något svagare och vitare ljussken än den
gula vi har idag. Tyvärr har kuporna med åren blivit matta. Ni kan beskåda en stolpe
med lågenergilampa vid ingången till parkeringen från gården där sandlådan står.

2. Byta överallt till den nya armaturen som är uppsatt och som har LED-lampor som ger
ett starkt vitt lysande sken neråt och åt sidan. Bytet medför en investering som lönar sig
på sikt.

Eftersom belysning också är en trivselfråga och förändrar miljön, så vill vi inte besluta oss ftir
något av alternativen ftirrän vi har tagit intryck från er medlemmar. Lägg en lapp i brevlådan i
tvättstugan och meddela oss vad ni tycker.

Andrahandsuthyrning
Vi har viss anledning att tro att det förekommer utlåning och/eller uthyrning av lägenheter inom
Itireningen. Enligt våra staclgar är det inte tillåtit att göra detta utan att ftirst informera och
ansöka om medgivande från styrelsen. Låna ut lägenheten på viss tid är detsamma som att hyra
ut. Det är viktigt att vid behov kunna nå den eller de personer som bor i lägenheten.
Det finns en blankett för ansökan på vår hemsida rl'ww,rtrairotrrtrke tt l.se eller som kan hämtas
från styrelsen. Det ska också upprättas ett avtal om upplåtelse mellan hyresvärd och hyresgäst.

Ställ undan från husgrunden/husväggen '
Nu när blötan/fukten tränger på så påminner vi om att ingenting ska ställas mot husgrunden.
Den ska hållas fri så att inte fukt ochieller mögel ansamlas.

uvngt
Vi återkommer om fönstren där några haft läckage vid kraftigt regn. Ätgärder mot detta är på
gång. Frågor om bostaden/fastigheten i övrigt, kontakta Jan Eric Samuelsson på jourtelefon
0707-848587.
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