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 Trädgårdsskötsel  
 
Föreningen har nu tecknat avtal med Mark&Landskapsteknik (MLT) om skötsel av 
vår trädgård och planteringar. Detta är i enlighet med vad som beslutades på senaste 
årsstämman.  
Som ni säkert har märkt har arbetet påbörjats. 
 

 Brandinspektion 
 
I mars genomfördes en brandinspektion och service på föreningens brandsläckare. 
Föreningen fick ett generellt sett gott omdöme av ordning i hus, garage och 
tvättstugor, men liksom tidigare år ett påpekande om att föremål såsom barnvagnar 
inte får förvaras i trapphusen. Detta är inte tillåtet enligt ordningsregler och 
bestämmelser från Stor-Stockholms Brandförsvar då det leder till förhöjd brandrisk 
och rökutveckling och dessutom försvårar vid utrymning. Styrelsen får därför återigen 
uppmana medlemmarna att följa dessa bestämmelser.  

 



 Stamspolning 
 
Högtrycksspolning av stammar och vattenlås från kök och badrum har nyligen 
genomförts i föreningens hus. Styrelsen vill i anslutning till det påpeka att varje 
hushåll regelbundet rensar golvbrunn och vattenlås så att det blir ett bra flöde i 
avloppsrören. Häll aldrig olja eller fett i avloppen.  

 
 
 

 Föreningens värmeförbrukning 
 
Sedan bergvärmen installerades och togs i drift 2010, ventilationsanläggningen och 
styrsystem byttes ut 2011 och med de justeringar, optimeringslösningar och 
kompletterande ombyggnader som genomförts löpande i fastigheten därefter och nu 
senast vintern 2017 förbrukar vi nu mindre än hälften av den energi som vi gjorde 
innan 2010. Detta bidrar till att föreningens driftskostnader är förhållandevis låga. 

 
 
 

 Laddplatser för el- och hybrisbilar i våra garage och vår carport 
 
En enkätundersökning om intresset hos medlemmarna för möjligheten att 
iordningställa laddplatser för miljöbilar gick ut i april. Svaren visar att det finns ett visst 
intresse för detta. Av 27 inkomna svar har 11 medlemmar svarat ja medan 16 svarat 
nej. Styrelsen har beslutat att som ett första steg ansöka om bidrag via Klimatklivet 
hos Naturvårdsverket. Bidraget uppgår till 50 procent av investeringarna i fastigheten. 
Mer information för de som är intresserade finns på www.fixaladdplats.se. Avsikten 
är, som framgår av enkäten, att de som är intresserade själva ska stå för 
investeringen och förbrukningen men åtgärderna måste utföras i föreningens regi för 
att vara bidragsgrundande. 
 

 Målning carporten 
 
Carporten målades invändigt 13-14 juni. Alla med p-plats i carporten hade kört ut 
sina bilar dessa dagar, vilket i hög grad underlättade målningsarbetet. Det vill 
styrelsen tacka särskilt för.  
 

 Bostadsrättstilläggsförsäkring 
 
Föreningen har tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring för alla medlemmar, läs bifogat 
material från Protector Försäkring. Ni behöver således inte ha ett eget 
bostadsrättstillägg i er egen hemförsäkring. 
 
 
Njut av sommaren och grillsäsongen men visa hänsyn till dina grannar.  

Styrelsen önskar alla medlemmar … 

 
 


