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Brandskydd 

Nu har vi i styrelsen gått brandsyn i alla hus. 

Detta är något som görs varje halvår. Vi tittar på 

alla utrymmen, utrymningsvägar, brandsläckare, 

brandvarnare och belysning mm. Något ni själva 

som boende kan tänka på är att inte ställa föremål 

i allmänna utrymmen. Inga kartonger utanför ditt 

förråd, inga dörrmattor utanför dörren eller 

rollator/barnvagn i trapphus. 

 

 
P-platser för elbilar 

Inom en snar framtid kommer det finnas 4 st p-

platser för dig med elbil att hyra. Har du intresse 

av en elbilsparkering kan du anmäla dig till 

vicevärden, Andreas Hilding.  

De platser som är aktuella är 12,13,15 och 16 och 

de ligger på Valhallagatan 39´s gavel. Dessa 

platser tillgängliggörs för laddbara bilar i 

samband med att andra p-platser blir lediga. De 

som hyr platserna 12, 13, 15 & 16 idag kommer 

erbjudas dessa lediga platser. Skulle elbils-

platserna inte vara uthyrda, kan dessa platser 

hyras på korttidskontrakt 1 månad i taget, som 

sägs upp då en elbil behöver platsen.  

 

Bredbandsfaktura samt information 

När vi nu får gruppanslutning av bredband 

kommer summan 75 kr/månad att ligga på 

hyresavin. Nästa utskick av hyresavierna blir i 

april och då kommer februari och mars även med 

på aprilavin, totalt 225 kronor (feb 75:-, mars 75:- 

och april 75:- ) Därefter blir det bara 75 kr varje 

månad. 

 

 

Det kan bli ett mindre uppehåll i bredbandet den 

31/1. A3 kommer att skicka ut information. 

 

Övernattningsrum 

Vi förbereder för att bygga ett övernattningsrum i 

källaren på Valhallagatan 39. Bygglov är inlämnat 

och efter det ska golv bytas ut och väggar målas. 

Och förstås kommer möbler att köpas in i ett 

senare skede. 

Toalett är tänkt att den befintliga i källargången 

ska användas och duscha får man göra hos den 

man besöker. Inga priser är ännu satta för rummet. 

Vi återkommer när det börjar ta form med 

rummet. 

 

Styrelsen 

3 personer i styrelsen kommer att sluta efter 

årsmötet. Är du intresserad? Det är ett kul 

uppdrag och det händer mycket spännande i 

föreningen just nu, solceller, bredband och 

elbilsladdare är några exempel. Hör gärna av dig 

till valberedningen eller styrelsen om du vill vara 

med. 

Vi saknar även personer i KUL-kommittén. 

 

Valberedning c.dernmark@gmail.com 

Ordförande robin.bergstrom87@gmail.com 

 

Årsmöte är 7 maj på HSB. 
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