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INFORMATION FRÅN STYRELSEN Juni 2013 

FÖRTROENDEMANS EXPEDITIONEN 

Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2013.  

3 juni, 17 juni, 12 augusti samt 26 augusti. Under hela juli är det stängt.  

AVGIFTSHÖJNINGAR DEN 1 JULI PÅ 3 % 

Föreningen tvingas höja avgifterna den 1 juli med 3 % med anledning av att markarbeten under 2013-

2014. Även avgifterna för parkeringsplatserna utomhus höjs från 120 kr/mån till 150 kr/mån på grund 

av att i markarbetena ingår även att asfaltera samt att måla nya linjer. 

CONTAINERN 

Containern kommer att vara öppen varje helgfri måndag som vanligt under sommaren.  

Tyvärr kastas det fortfarande skräp utanför containern. Detta är inte tillåtet. 

10 ÅR SEDAN STAMBYTET 

Stambytet avslutades 2003 och varje lägenhet fick då en pärm med information om ombyggnaden samt 

skötselinstruktioner. Läs i genom dessa instruktioner och följ anvisningarna. Föreningen har haft en del 

vattenläckor. Det finns ett litet avrinningshål i slitsen i badrummet antingen nära golvet eller nära taket 

där det kan läcka ut vatten. Anmäl direkt eventuella vattenläckor till fastighetsskötaren. 

Medlemmarna rekommenderas att ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring för att skydda sig mot 

kostnader för vattenskador som inte täcks av föreningens försäkring. 

BRANDVARNARE 

I samband med stambytet installerades en brandvarnare i varje lägenhet. Både brandvarnaren samt 

batteri har en livslängd på cirka 10 år. Kontrollera därför att brandvarnaren fungerar och byt ut den om 

den inte fungerar. Det är medlemmens ansvar att ha en fungerande brandvarnare i sin lägenhet. 

KOMPOSTERING 

Föreningen har vid upprepade tillfällen fått anmärkning på att material som skall komposteras slängs i 

plastpåsar, vilket inte får ske. Medlemmarna får bara använda de papperspåsar som är avsedda för 

kompost. Om föreningen vill undvika att få höjda avgifter måste vi alla sköta komposteringen på rätt 

sätt.  
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