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Årgång 2019/Nummer 3 

PÅMINNELSE OM GDPR BLANKETTEN VIKTIGT! 
Blanketten som ni fått måste undertecknas av er och lämnas in. Har ni ingen 
finns nya att hämta på expeditionen. 

HYRESHÖJNING 
Enl. underhållsplanen ligger det en stamrenovering tidigast 2026. Fr.o.m. 1 
juli kommer föreningen att höja hyresavgiften med 6 %. Dessa pengar 
kommer avsättas enbart för detta ändamål, vilket innebär att alla får nya 
badrum. Den totala kostnaden för stambytet i nuläget är 85 miljoner, Exkl. 
moms.  Elskåpen i lägenheterna kommer också att bytas ut till 
automatsäkringar. 

MOPEDER/MC 
Mopeder och MC är förbjudet att förvara i våra cykelrum som finns i våra 
trevåningshus, dvs under markplan. I cykelrum som har dörr ut mot det fria 
är det tillåtet. Tänk på att ni inte får förvara någon brandfarlig vara i källare 
eller cykelrum, bensinen som finns i fordonen räknas inte.    

BRANDSKYDDET I DIN FASTIGHET 
Vi påminner om att läsa lappen som sitter uppsatt i era uppgångar ang. 
brandskyddet. Det står klart och tydligt på lappen att allt som blockerar 
utrymningsväg kommer att forslas bort utan förvarning, vi påminner om 
detta så ni har en chans att ta bort det som är ert.  

PÅMINNELSE ÅRSAVGIFTER 
Vi påminner om att avgifterna för spolplatta, gym, snickeri och bastu ska 
betalas. Detta betalas enklast in till vårt bankgiro 5868 – 6429. Märk 
betalningen med respektive lokal samt lägenhetsnummer. Vid utebliven 
betalning kommer tillträde nekas. 
 
 
VÄND BLAD -> 
 
 

  

PÅGÅENDE PROJEKT 
1: Renovering av höghusens inre 
ytor, byte av belysningen samt 
installation av nödbelysning i 
trapphusen för ökad säkerhet. 
 
2: Föreningens ljuskällor håller 
på att bytas till LED och beräknas 
vara klart under våren. 
 
3: Sopluckor kommer att muras 
igen under våren/sommaren. 
 
4: Nytt låssystem kommer att 
installeras på utvalda platser för 
utvärdering. 
 
5: Omfattande fuktskador 
upptäcktes i samband med 
renoveringen av 92an. Lokalen 
kommer vara klar under 
sommaren.  
 
6. Entréerna till LKN 8, 10 och 12 
kommer att ses över pga. 
fuktskador. 

 

 
 

 



NYA AVGIFTER 
Vid återlämning av nycklar/taggar så kommer föreningen ta ut en administrationsavgift på 50kr per tillfälle. 

Vid andrahandsuthyrnings av lägenhet eller förlängning av uthyrningen kommer föreningen ta ut en administrationsavgift 
på 4700kr per uthyrning. 

EXTRA STÄMMA I JUNI 
Det kommer göras lite ändringar i stadgarna och den inre fonden, för att fastslå detta måste detta ske på en extra stämma. 
Mer info om detta och kallelse kommer på separata papper.   

AVFLYTTNINGSKONTROLL FRÅN 1 FEBRUARI 
Det som kontrolleras vid avflyttningskontroll/status kontroll är 
Okulär kontroll av installationer, ytskiktgolv och vägg i våtrum, rörgenomföringar, radiatorer 

• Fysisk kontroll av golvbrunn, köksfläkt, vattenlås, kranar, ventilation, eluttag samt kopplingar till disk- och 
tvättmaskin 

• Fuktindikering i anslutning till badrum och kök 
• Funktionskontroll av brandvarnare (om de har någon) 

 
I samband med försäljning av lägenhet görs denna kontroll. Denna kontroll betalas av föreningen, den är till för att 
säkerställa föreningens ansvar, enligt stadgarna. 
Protokoll tilldelas medlemmen som skall sälja samt föreningen. 
 
From 1 februari, kommer Lena från BredaBlick kontakta berörda medlemmar för att boka in en tid för besiktning.  
 

ÖVRIG INFO  
Den senaste tiden har vi haft ett flertal besök av ambulanser i vår förening och vid vissa tillfällen har bilar stått i vägen. Vi 
får hjälpas åt och ser ni någon bil som står parkerad för länge så kan ni anmäla detta till vårt p-bolag. P-tjänst i Väst, tel. 
031-51 88 10. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen med personal 

 

 


