
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soprum kameraövervakning 

Vi installerar nu kameraövervakning 
i soprum på Karl Gustavsgatan 31 
och i det gula sophuset. 
Om inte det blir bättre ordning efter 
det, överväger vi att stänga 
soprummen nattetid. 
 

 
De här soporna stod på golvet i våra 
soprum. Två av sakerna, Tv:n och 
strykjärnet skulle ägarna ha lämnat 
vid avfallsstation. Väskan kunde 
slängas i container som ställs upp 
vid ett antal tillfällen per år. 
 
Kontroll av värme 
Ett nytt försök att kontrollera värme 
görs under vecka 3.  
Information har redan kommit i 
brevinkasten. 
 
Säkerhetsdörr 
Vill du byta till säkerhetsdörr? 
Du bekostar det själv men du får 
möjlighet att använda pris enligt 
HSB:s ramavtal.  
Beställningsblankett till Secor, läggs  
i brevinkasten under de närmaste 
veckorna. Du kontaktar dem sedan 
själv. 
 
Källardörrar 
Brytskydd kommer att installeras i 
källardörrarna för att försöka 
förhindra inbrott. 
  
Parkering på gården 
Det är inte tillåtet att parkera sin bil 
på gården. Det gäller alla. 
Du får köra in, lasta av eller på. 
Sedan ska bilen köras bort. 
Bilar inkl. servicebilar som står 
parkerade kommer att lappas. 

Hissar 
Vi kommer nu att börja byta våra hissar. 2018 byter vi 
hiss i tre uppgångar. 
 
Viktoriagatan 38           bytes vecka 9-12 
Föreningsgatan 18 A    bytes vecka 10-13 
Föreningsgatan 18 C    bytes vecka 10-13 
 
Under denna tid kommer hissarna att stå stilla. Viktigt 
att tänka på om du ska flytta eller transportera något 
som behöver hiss. 
Kontakta styrelsen om du har andra problem med att 
inte hissen fungerar. 
 
Mer information sätts upp i hissar och trappuppgång. 
 
 
Håll uppsikt 
Styrelsen önskar att alla våra brf-innehavare och alla 
våra hyresgäster håller uppsikt och koll på eventuella 
besökare till våra fastigheter som inte har här att göra. 
Särskilt vill vi att alla håller uppsikt över vilka som 
använder våra tvättstugor, torkrum, mangelrum och 
toaletter i tvättstugeområdet. 
Nycklar har försvunnit och misstänkta aktiviteter som 
övernattning, tror vi kan ha förekommit. 
Tråkigt och obehagligt! 
 
Motioner till årsstämman 
Tänk på att lämna in motioner till årsstämman senast 15 
mars! 
 
 

 Ett vänligt ord kan hålla en varm hela vintern. 
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