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Förskolelokalen Styrelsen har beslutat att 
anlita FMS Bygg AB för ombyggnationen av den 
gamla förskolelokalen. En projektledare 
kommer att anlitas för att leda projektet. 
Ombyggnaden beräknas ta tre månader. 

OVK Den obligatoriska ventilationskontrollen 
har tyvärr dragit ut på tiden. Att det tagit så lång 
tid beror, bland annat, på att företaget som utför 
kontrollen inte fått tillträde till lägenheter och 
att det har uppstått missförstånd gällande 
åtgärder av anmärkningar. 

Tv-kanaler Comhem har förbättrat sitt utbud 
av kanaler. Numera erbjuder de som standard: 
SVT 1, SVT 2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, 
TV8, Kanal 9, Kanal 11, TV12, ATG Live, 
Kunskapskanalen, SVT24, SVT Barn, TV 
Finland och Öppna Kanalen Stockholm. Alla 
boende ska dessutom ha tillgång till dessa 
kanaler via Comhem-play.  

Fuktskador På förekommen anledning vill 
styrelsen uppmana alla att, om möjligt, 
kontrollera om det är blött bakom 
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inspektionsluckan i badrummet. Om det 
skulle vara läckage, blött, eller fuktigt 
kontakta styrelsen omedelbart!    

Sopsugen I somras renoverades delar av 
sopsugen och flera trasiga rör byttes ut i 
gatan utanför sopsugsterminalen. Det har 
medfört att det blivit ett högre tryck i 
sopsugen och därmed har det blivit färre 
stopp. Ett problem är dock att numera 
används ofta soppåsar av tunnare plast, 
jämfört med plastkassarna som användes 
innan plastpåseskatten infördes. Dessa 
tunnare påsar går ofta sönder och kan i vissa 
fall orsaka stopp och det kan även medföra 
skador och slitage på rören, när t.ex. glas, 
metall eller andra hårda föremål slungas runt 
i rören. Tänk därför på att packa soporna väl 
och knyt till ordentligt och släng inte glas 
eller metall i sopnedkastet! 
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