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Balkongprojektet  
Hantverkarna som arbetar med balkongprojektet vill framföra sitt tack till alla med 
balkong i husen 1, 5 & 9. Balkongerna har i god tid varit tömda på möbler, mattor 
etc., tak och väggar har varit ”rensade” på parabolantenner, amplar m.m. Hantver-
karna hoppas på lika god framförhållning i de hus som återstår.  
En detalj återstår att montera på räcket på de färdiga balkongerna. Den kommer på 
plats så snart materialet levererats. 
 

Tillägg i ordningsreglerna –  
(gäller fr o m avslutad balkongrenovering) 

Mekaniska ingrepp får inte göras på balkongräcke och balkongplåt.  
Vid ommålning av balkongens tak och väggar får kulören inte ändras. 
 

Inglasning 
Om ni funderar på att glasa in er balkong kontakta vicevärden under expeditionstid 
för att få information och tips om företag som glasar in balkonger, m.m. Nya in-
glasningar skall gå i samma stil som befintliga. 
 

Vattenskada 
Det inträffar då och då att våra fastigheter drabbas av vattenskador. Vid det senas-
te tillfället blev skadan större än vanligt beroende på att lägenheten varit utan till-
syn under ett antal veckor.  
 
Tips för bättre säkerhet: Om ni är borta en längre tid så be någon titta till er lägen-
het under er frånvaro. Håll också koll på om något avlopp verkar fungera dåligt och 
gör i så fall skadeanmälan. 
Ju tidigare vi får besked om en vattenläcka desto snabbare kan vi sätta in resurser 
för att begränsa skadans storlek och kostnader. 
 
Ett annat tips när ni skall åka bort är att spola ordentligt ett antal gånger i toalet-
ten. Detta är speciellt viktigt om ni har snålspolande toaletter. 
 
En vattenskada kan ofta innebära stora olägenheter och kostnader, inte bara för 
lägenhetsinnehavaren utan även för grannar och för föreningen. 

 
Kartonger 

Vik ihop och platta till eller riv sönder all kartong som slängs. Då kan vi tömma fär-
re antal gånger och därmed spara pengar. 
 

 
Syföreningen FREJA 

Det finns några platser lediga i vår syförening. 
Är du intresserad, kontakta Pia Blomqvist telefon: 046 12 88 69. 
 

Budgetinformation 
Årets budget-och medlemsmöte är satt till onsdagen den 25 november kl. 19:00 i  
föreningslokalen 21 E. 
Styrelsen hoppas på lika stor anslutning som vid årets grillfest, då många trotsade 
regn och blåst och lät sig väl smaka av de goda korvarna. 


