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Några önskningar från 

de som tar hand om det 

felsorterade. 

 Dela kartongerna bättre. 

 Sådant som det inte finns 

kärl till ska inte placeras 

i miljöhuset. 

 Glödlampor sorteras som 

glödlampor inget 

emballage ska följa med. 

 Lägg inte sopor i fulla 

kärl sök efter ett tomt 

kärl ofta är andra kärl 

endast halvfulla. 

Överfulla kärl med öppet 

lock drar till sig möss 

och råttor vilket vi helst 

vill undvika. 

 Inga fönsterkuvert och 

tidningar i kärlen för kar-

tong och papp 

 Kasta inte glas och me-

tall på kvällar eller tidig 

morgon och så klart inte 

på natten. 

Undvik att kasta sopor 

mellan 23.00-06.00 

————————– 

Planerade 

underhållsarbeten 

2019 

Plantering av 

liguster som häck bakom 

trappa 40-44 

mot ängen 

Hämtat från höstmötet 

Information gällande avgifterna för 2019 
månadsavgiften ”hyran” oförändrad. 

Kostnaden för elförbrukningen oförändrad (1,00 kr/ kwH). 

Kostnaden för bredbandsavgiften oförändrad (138 kr/månad)

Garage och parkering höjs med 2 %  fr.o.m. den 1 januar i. 

Tilläggsförsäkring för bostadsrätt 
fr.o.m. den 1 januari 2019 kommer tilläggsförsäkringen 

för bostadsrätt att tecknas av föreningen och 

ingår i din månadsavgift. 

Detta innebär att du som medlem kan säga upp denna 

försäkring hos ditt försäkringsbolag. 

OBS. Din vanliga hemförsäkring ska du såklart fortsätta med. 

Detta gäller alltså endast bostadsrättstillägget. 

Felanmälan 
om det gäller ett akut fel anmäl alltid via telefon. 

Fel som är akuta är t.ex. en vattenskada, elavbrott, 

lås i entrédörrar (inte automatiska dörröppnare som strejkar) 

samt andra fel som inte kan vänta till närmaste vardag. 

Tänk på att felanmälningar skickade med epost inte läses på 

lördagar och helgdagar därför ring alltid vid akuta fel. 

På baksidan av detta nyhetsbrev finns information om hur och 

var du felanmäler. Spara denna information. 

Hjärtstartare 

på väggen utanför trappa 42 finns en självinstruerande 

hjärtstartare. 

Inom föreningen har det funnits en kontaktlista med telefon-

nummer till personer som anmält sig som behjälpliga vid nöd-

situation och handhavandet kring hjärtstartaren. 

Hjärtstartare gruppen som ansvarar för tillsynen av hjärtstarta-

ren har i samråd med styrelsen tagits beslut på att denna lista 

ska upphöra p.g.a. problem med listans aktualitet. 

Frågor kring hjärtstartaren besvaras av Håkan Nordqvist och 

Maria Minkkinen som båda bor i trappa 44. 

Miljöhuset 


