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Renovering av hissar 
Styrelsen har fattat beslut om att alla 14 hissar ska 

renoveras av Nordisk Hiss under en 5-årsperiod.  

År 2017 börjar de med Atlasgatan (3 hissar) 

eftersom den har haft mest problem. Därefter 

2018 Valhallagatan 39, 2019 Ymergatan, 2020 

Hejdegatan 52 och sist ut 2021 Hejdegatan 50 och 

Valhallagatan 37. Information kommer att sättas 

upp i aktuella trappuppgångar när renoveringen 

börjar, men räkna med att arbetet tar ca 10 dagar 

per hiss. 

 
 

Tilläggsisolering av alla tak 
Styrelsen har tecknat avtal med Cremab om att 

tilläggsisolera husens vindar/tak. Detta arbete har 

redan påbörjats och görs för att sänka våra 

värmekostnader. Arbetet beräknas vara klart inom 

ett par veckor. 

 

Hobbyrum 
Skärpning ni som använder hobbyrummet! Det 

borde vara en självklarhet att den som använder 

rummet även städar efter sig. Bär ut bräder och 

diverse spillmaterial efter dig. Sopa golvet och 

släng även det avfallet i soprummet. 

Blir det ingen bättring finns endast alternativet att 

inte ha något hobbyrum alls i föreningen. 

 

 

 

Tvättstugor,  + och - 

+ Städningen i tvättstugorna har tidigare skett 1 

gång/månad. From nu kommer detta att ske 2 

ggr/månad. Men för allas trivsel gör rent efter dig, 

torka av maskin och golv. 

- Klagomål har inkommit på att boende tvättar 

utan att ha bokat med tvättcylindern. Så ska 

givetvis inte ske. Är tvättstugan ledig och man vill 

börja tvätta, så måste man flytta sin tvättcylinder 

till den tiden oavsett om man även tänker tvätta 

senare. Detta gäller för alla!! 

 

Cykelrensning 
Det var några år sedan vi rensade ut gamla och 

kvarlämnade cyklar. Nu är det dags igen eftersom 

det är ganska fullt i cykelställen och i vissa fall 

även i källaren. 

Under vecka 10 kommer vicevärden att sätta 

lappar på alla cyklar. Är det din cykel som du 

använder så ta bort lappen. Cyklar utan lapp 

kommer att lämnas kvar. 

Vecka 12 kommer Green att ta bort cyklarna med 

lappen kvar. Dessa magasineras inom föreningen 

ca 3 månader innan de kasseras. 
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