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Glöm inte stämman onsdagen den 22 maj! 

Stämman hålls onsdagen den 22 maj kl. 19:00 i föreningslokalen Kämpagränden 21 E. 

 

Detta händer i föreningen närmaste tiden. 

Golven i tvättstugornas entréer och toaletter kommer att förses med klinkers. 

I hus 5 kommer källargången att delvis förses med klinkers. Det gäller delar av gången från 

respektive ytterdörr fram till dörrarna till tvättstugorna, alltså de delar av källargången som 

slits hårdast. 

 

Slipning av cementmosaiken finns upptaget i underhållsplanen och nu har en provslipning 

gjorts i trapphus 7A. I samband med detta görs också ett prov med kontrastmarkering av 

första och sista trappsteget.  

 

Sophantering 

De flesta sköter sin sophantering på ett utomordentligt bra sätt. 

Men, tyvärr slarvar vissa medlemmar fortfarande mycket med hanteringen av sopor. 

Vaktmästarna har vid sidan av nedre containern hittat bilbatterier. Dessa är att betrakta som 

miljöfarligt avfall och skall lämnas på Gastelyckan återvinningsstation. Detsamma gäller 

byggavfall från renovering av lägenhet. 

 

Kartonger skall vikas ihop och slängas i containern för återvinning och inte ställas vid sidan 

av containern. Senast stod där en stor kartong som innehållit en platt-TV. Vi har mycket 

duktiga vaktmästare och en vicevärd som hjälper till med det mesta, men deras huvudsakliga 

arbete är faktiskt inte att städa upp efter er som slarvar med soporna. 

 

Vaktmästarna har hittat tomma plastdunkar, efter påfyllning av spolarvätska, vid P-platserna 

vid de vita garagen på övre området. Tomma plastdunkar skall lämnas för återvinning. 

 

Om bostadsrättshavare ertappas med att slänga batterier, kartonger, plastdunkar etc.  

på annan plats än plats för återvinning, kommer föreningen att koppla in HSB:s jurist. 

 

När får du borra och spika 

Utdrag ur Regler och anvisningar  

2. Visa hänsyn mot grannarna 

Det är tillåtet att spika och borra i tak, väggar och golv på följande tider: 

Måndag-fredag 07.00-20.00 

Lördag 09.00-17.00 

Sön- & Helgdagar Ej tillåtet 



”Stopp i vasken” 

Fettproppar i avloppsrören är ett växande problem, som även föreningen märkt av. Häller du 

stekfett eller frityrolja i vasken eller toalettstolen så stelnar fettet till klumpar och det blir 

stopp i rören. Detta kan i värsta fall leda till vattenskada. 

 

Tips på förebyggande åtgärder: Låt stekfettet svalna och torka sedan bort det med 

hushållspapper som slängs bland hushållsavfall/matavfall.  

 

Överbliven frityrolja kan du hälla i t ex. en mjölkkartong med skruvkork. Kartongen kan 

sedan lämnas i hushållsavfallet /matavfallsbehållaren. 

 

Odlingslotter 

Administrationsavgiften, 100 kr, skall betalas senast den 24 april om du vill behålla din lott. 

Du som inte längre vill använda din odlingslott eller du som vill ställa dig i kö anmäl detta till 

vicevärden på expeditionen. 

 

Postbox 

Trots att du markerat att du inte vill ha reklam händer det ändå att du får detta i din postbox. 

Du får absolut inte lämna detta på golvet eller lägga det ovanpå postboxen utan du måste själv 

ta hand om detta och slänga det bland pappersavfallet. Om du lämnar papper/tidningar i 

trapphuset bryter du mot gällande ordningsregler. Trapphuset är en utrymningsväg i vilken 

inget brandfarligt material får förvaras. 

 

Tvättstugor 

På informationstavlor i varje tvättstuga anges inom vilka tider du får tvätta och torka.  

På andra tider än angivna tvätt- och torktider är strömmen bruten. 

 

 

I väntan på våren 
 

 


