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Renovering av föreningslokal 
Vi planerar att genomföra en 
ytskiktsrenovering av föreningslokalen i nr 
23. Vi ska försöka hålla kostnaden nere 
genom att boende i mesta möjliga mån gör 
arbetet. Vi kommer att behöva händiga 
och flitiga medarbetare. Är du intresserad 
av att hjälpa till ring Alexandra Jonsson i 
styrelsen, 073 6353887. Efter utfört arbete 
har  medverkande « taklagsfest ».   

Lusthuset mellan 24-16 
Vi har tidigare meddelat att vi ska 
återkomma i frågan om lusthuset mellan nr 
16 och 24. Marken som lusthuset står på 
har sjunkit och kostnaden för att åtgärda 
detta är för hög därför har styrelsen 
beslutat att riva lusthuset. 

Ventilationsbesikitning 
Med start vecka 7 (13 februari) kommer 
obligatoriska ventilationsbesiktningar att 
äga rum i lamellhusen. Indoor som 
genomför dessa kommer att sätta upp 
lappar i portarna veckan innan. De 
behöver tillgång till lägenheterna när 
besiktning ska ske. 

Isfritt 
Inköp av hinkar med Isfritt till portarna 
kommer att upphöra. Istället använder vi 
den sand som finns i de utställda 
sandlådorna i området. Hinkar och spadar 
kommer att ställas ut i portarna för att 
kunna portionera ut sand.  
 

Sophantering 
Den nya sophanteringen fungerar 
förhållandevis bra. Dock finns det 
fortfarande behov av att vi hjälps åt att inte 
överfylla kärlen till hushållssoporna.Gå till 
ett annat sophus om ni ser att det redan är 
fullt. Överfyllda kärl tömmer inte 
RenoNorden utan lämnar kvar påsarna på 
golven. Vi ber er också att platta till 
förpackningar speciellt kartonger/wellpapp 
och trycka ner förpackningarna. Den nya 
sophanteringen innebär en halvering av 
kostnaden mot tidigare.   

Lastbilsregistrerade bilar samt 
avställda fordon 
Skyltningen på parkeringen och i 
parkeringsreglerna anger att endast 
personbilar har tillåtelse att parkera på 
våra parkeringsplatser. Lastbilsklassade 
bilar får inte parkera på områdets 
parkeringsplatser. Q-park kommer 
framledes få i uppdrag att bötfälla LB 
registrerade bilar samt bilar som är 
avställda. 

Lokalansvarig 23:an  
Vi hälsar vår nya lokalansvariga Ewa 
Åkesson i 8C välkommen. Henne når ni på 
telefonnummer  0735242548 

Ansvarig för boendegruppen 
Sandra Noaksson är ansvarig för 
boendegruppen och husombuden. 

 


