
Ventilationen – Det har förts fram klagomål 
på ventilationssystemet i fastigheten. 
Ventilationen sker genom att tre fläktar på 
taket suger ut frånluft, huvudsakligen från våra 
kök och badrum. Lägenheterna förses med ny 
tilluft via ventilerna i fönstren, otäta fönster 
och balkongdörrar.  Föreningen tvingades för 
några månader sedan byta 
”frekvensomvandlare” på fläktarna vilket fick 
till följd, att under-trycket i våra lägenheter 
ökade markant. Trots ett flertal 
justeringsåtgärder föreligger fortfarande ett 
för högt undertryck som måste åtgärdas. Vi 
har dock enats om att avvakta med ytterligare 
åtgärder, fram till dess att de delar av den 
pågående renoveringen som berör 
ventilationssystemet är avslutad. Vi hoppas att 
alla har förståelse för detta.

Sommar och semester – Vi i styrelsen vill 
önska er alla en riktigt härlig sommar och en 
skön semester. Försök att njuta av solen, 
värmen och ledigheten.
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Kräftskiva! – Lördagen den 19:e augusti 
anordnar vi en kräftskiva på innegården. Det 
kommer serveras kräftor och öl (3.5%). Önskas 
ytterligare/annan mat och dricka, så är det 
fritt fram för var och en att ta med sig vad man 
själv önskar. Inbjudan kommer att skickas ut 
senare i sommar. 

Sopor i trapphus & källargången, m.m. – Det 
har kommit in klagomål på att det ställs ut 
sopor i trapphusen och att soporna kan stå 
kvar där i flera dagar. Vidare kastas det diverse 
elektronik och liknade produkter i och i 
anslutning till kärlen i källargången som är 
avsedda för batterier, lysrör och glödlampor. 
Det är naturligtvis inte tillåtet att ställa sopor 
utanför entrédörrar eller någon annanstans i 
trapphusen. Var och en måste förvara sina 
sopor i lägenheterna fram till dess att de 
kastas i avsedda kärl i miljöstationen. Kärlen i 
källargången är avsedda för lysrör, glödlampor 
och batterier. Allt annat (som inte kan kastas i 
vår miljöstation) får var och en transportera 
till någon återvinningscentral. Observera i 
sammanhanget att endast batterier, inte 
förpackningarna, får kastas i batterikärlet!          
Framöver ska vi försöka arrangera så boende i 
fastigheten, någon gång per år, kan lämna 
elektronik, färg, m.m. för vidaretransport till 
återvinning genom föreningens försorg. 

TV-avbrott – Under tiden byggnationen på 
vinden pågår kan det hända att TV-sändningen 
tillfälligt bryts. Så om detta händer under 
dagtid, när byggarna jobbar, avvakta en stund 
innan ni ringer till comhem. Sannolikt kommer 
sändningen tillbaka. Vid eventuella längre 
avbrott kommer alla att meddelas om detta.

Röklukt – Styrelsen vill påminna om vikten av 
att agera rätt vid misstanke om brand. På 
räddningstjänsten syds hemsida kan man bl.a. 
läsa:
Om du känner röklukt och misstänker att det 
brinner, ring alltid 112.
- Försök att lokalisera varifrån lukten 

kommer.
- Går det att känna vad det är som luktar? Är 

det matlagning, bränd elektronik, 
armaturer... Kan lukten komma utifrån?

- Utgå från din egen säkerhet. Larma och 
möt upp räddningspersonal för att visa 
vägen.


