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december 2020
Kommande spolning av stammar
Vi kommer att underhållsspola avloppsledningar i kök och badrum i slutet av januari. Arbetet
görs förebyggande för att undvika framtida stopp i avloppen och påverkar inte vår vardag. Vi
kan använda toalett och kök precis som vanligt. Datum för spolning är 18/1 - 22/1, vecka 3,
januari 2021. För att arbetet ska kunna genomföras behöver vi lämna tillträde till lägenheterna
genom följande alternativ:
1. Den boende är hemma och öppnar.
2. Den boende ombesörjer att någon är hemma och öppnar.
3. Den boende godkänner att Spolarna tillsammans med styrelsen går in med
huvudnyckel.
Inför spolningen ska du ta bort alla saker under köksvasken, under tvättstället och om du har
möjlighet också ta bort badkarsfonten. Finns det husdjur i hemmet ska de inte lämnas
ensamma under dagen för spolningen.

Tvättstugan igen
Det har förekommit att det tvättats linor till båtar i föreningens tvättmaskiner. Det är givetvis
inte tillåtet. Det är bara boende i föreningen som får nyttja tvättstugan och det är bara textilier
som får tvättas i våra tvättmaskiner. Gör rent tvättmaskinerna och tvättmedelsfacken efter er
och töm ludden i torktumlarna.

Håll dörrar låsta
Det har gjorts inbrottsförsök i gårdshuset och i källarförråden. Gör vad du kan för att
förebygga inbrott. Skjut till dörrar när du går och se till att det alltid är låst till trapphus och
gemensamma utrymmen. Källardörren på Ljunggatan 12 ned till tvättstugan ska stå låst.

Rensning av lås på bokningstavlan för tvättstugan
Några tvättlås är fortfarande märkta med vit klisterlapp. Några lägenheter saknar bokningslås
och det finns omärkta lås. Några lägenhetsnummer har flera tvättlås. Märk ditt tvättlås med
lägenhetsnummer, (1-83). Flytta de lås som inte används. Omärkta lås tas annars bort. Endast
ett lås per lägenhetsnummer är tillåtet. Ta bort ditt extra tvättlås och meddela styrelsen vilket
lås som används om du har tappat bort nyckeln till något av dem.

Håll hundar kopplade
Rasta inte hundar på innergården eller på föreningens gräsmattor runt huset. Håll era hundar
kopplade när ni går ut med dem. Tänk på att det finns boende i huset som kan uppleva obehag
om hundar hoppar upp mot dem.
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