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Glöggafton med medlemsmöte 
Tisdag 6 december kl 18.00 serverar KUL-

kommittén varm glögg och tillbehör ute på vår 

gård. Samtidigt informerar vår ordförande, Simon 

Pettersson om vad som hänt och händer i vår 

förening. Alla är varmt välkomna!   

 

Mörkt på balkongen - Atlasgatan 

Träden som står utmed Atlasgatan tillhör 

kommunen. Föreningen påtalade i våras att de 

behövde beskäras och så skedde också. Vissa 

grenar togs bort, men kanske inte tillräckligt. 

Tycker ni det är för mörkt, ta kontakt med 

Stadsträdgårdsmästaren på kommunen (013-

205718) och påtala problemet. 

 

Cykelrensning 

Kommer att genomföras i vår. Mer information 

kommer om detta. 

 

Återvinningshuset 

Ny armatur har monterats på huset under oktober 

månad. Förhoppningen är att det blir snyggare och 

ljusare utanför huset.  

 

Källare 

Vi har noterat att boende ställer skräp i 

källargångar. Detta är strängt förbjudet pga 

brandsäkerhet. 2 ggr/år finns container uppställd 

på gården för sådant. 

Klagomål har inkommit på att källardörrar stått 

öppna. Se till att källardörren stängs för att 

minimera inbrott i förråden. 

 

Ljus i jul 

Glöm inte att släcka ljus/värmeljus när du går ut 

ur rummet. 

 

Brandvarnare   

Du har väl en fungerande brandvarnare. Ge dig 

själv en sådan i julklapp annars.  

 

 

 

Vem ansvarar för vad 

Föreningens ansvar 

Avlopp - Avloppsstammarna ägs av föreningen. 

Ett stopp i avloppsstammarna åtgärdas därför av 

föreningen, men inte om stoppet sitter i 

vattenlåset i din lägenhet. 

Fasader, tak och gemensamma utrymmen - 

Föreningen äger och ansvarar för fasader, 

yttertaket på fastigheten och gemensamma 

utrymmen. 

Elektricitet - Elledningarna som går fram till din 

bostad är föreningens ansvar men ledningar som 

syns inne i lägenheten ansvarar du själv för. 

Vatten - Vattenledningarna fram till lägenheten är 

föreningens ansvar men ledningar som syns inne i 

lägenheten är du själv ansvarig för. 

Vattenfyllda radiatorer - Vattenfyllda radiatorer 

(element) är föreningens ansvar. Om du har 

element eller golvvärme som du installerat själv är 

dessa ditt ansvar. 

Ventilationskanaler - Ventilationen i lägenheten 

är föreningens ansvar. 

 

Du får göra detta utan styrelsens tillstånd: 

Måla, tapetsera och lägg golv 

Byta kylskåp, frys och spis 

Renovera ytskikt i kök och badrum 

Du får inte göra detta utan styrelsens tillstånd: 

Riv bärande väggar 

Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas 

eller vatten 

Andra väsentliga förändringar 

 

God Jul 
till er alla 

önskar vi i styrelsen 
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