
Nr 2, Mars 2021 

Telefonnummer till styrelsen 
 
Ordföranden: Lars Eklöf 0706-55 76 47  Vice ordf: Jan Lidén 0734-43 80 65 

Sekreterare: Maria Karlsson 0704-71 05 54  Suppleant: David Tåhlin 0704-85 85 22 

Ledamot: Alex Hannoun 0733-33 19 05  Suppleant: David Hersvik 0708-44 67 99 

Ledamot: Lis Börjesson 0768-02 25 42  Suppleant: Abdol Vazae 0733-60 91 32 

Ledamot: Gun Kanmert 0705-41 17 65  Revisor: Adam Kovaszny 031-57 21 39 

 

Felanmälan: fastighetsservice@riksbyggen.se    0771 - 860 860 
 

 

• Vi har som tidigare meddelats startat en projektering av underhåll av samtliga betongytor på de 
röda husen (trappor, balkonger, pelare etc.). Anledningen är att vi haft incidenter där betongbitar 
lossnat och ramlat ner. Planen är att vi skall ha ett underlag klart i mars för att kunna göra 
offertförfrågningar under april/maj. Samtliga boende i de röda husen kommer på ett eller annat 
sätt bli berörda. I god tid innan projektet startar kommer alla berörda att få information vad som 
skall göras och vad vi som boende förväntas göra/förbereda. 

 

• Säkert har många upplevt problem med tätningslisten runt ytterdörren. Vi har nu tagit hem en 
ny typ av list som är enkel att sätt upp.  
Från och med nu gäller följande då du får problem med dörrlisten: 

 
1. Kontakta någon i styrelsen och hämta ut en list 
2. Ta bort den gamla tätningslisten på dörren 
3. Dela upp den nya listen i lämpliga längder som passar dörren 
4. Tvätta rent området där du skall applicera listen 

 
Sätt dit den nya tätningslisten. 

 

• För allas trevnad rastar man inte hundar på gårdar och gångvägar inom föreningen.  
Händer det en olycka plockar man naturligtvis upp efter hunden. 

 
• Controlla kommer ersätta befintlig betalautomat med en informationsskylt för betalning med 

sms samt med en app, vid frågor kontakta Controlla. 

 

• Vi har fått problem med skadedjur som delvis beror på fågelmatning. Vi uppmanar därför alla 
att INTE mata fåglar inom föreningens område. Naturligtvis skall vi kunna mata fåglarna, vi 
föreslår att det görs i skogsområdet på Jämmerberget 

 

• Under V 15 och 16 kommer vi genomföra spolning av samtliga avlopp då vi har många stopp 
som kräver åtgärder. Arbetet kommer att utföras av CleanPipe. Mer information om tider och 

vad alla måste förbereda inför arbetet kommer senare i din brevlåda. 
 

Fortsättning på baksida…… 
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• Det blir problem för de som ska hämta sina cyklar längst in i cykelrummen när flertalet cyklar är 
fastlåsta i bjälkar i mitten av rummet, önskvärt är att de som har cykeln fastlåst i bjälkar tar bort 
låsen ställer sina cyklar så det blir lätt för de som har cykeln längst in kommer ut med sin cykel. 

 

• Mopedrummet och motorcykelrummet har mycket begränsad plats och för tillfället är det fullt, 
kontakta Lis 361A för att sätta upp er i kö. 

 

• Vid problem med låsen i ytterdörren på vardagar kontakta Lis 361A innan ni tar kontakt med lås 
jour. 

 
 

 

 
 
 

 


