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NYHETSBREV APRIL 2021 

Spolning 27 maj – 23 juni 
För att genomföra underhåll på 
stammarna och undersöka deras 
skick genomför JP Spolservice 
spolning och filmning under 27 maj – 
23 juni. 
 
Om du inte vill eller kan vara hemma 
vid besöket kommer det som vanligt 
gå att lämna in en nyckel i 
föreningens brevlåda. JP lappar i 
uppgångarna när det är dags. 
 
När rören spolats rena filmas valda 
delar så vi får ett bättre underlag för 
att avgöra när det är lämpligt att 
genomföra ett stambyte. Den här 
underhållstypen görs även för att 
undvika avloppsstopp.  
 
JP behöver tillgång till samtliga 
lägenheter en uppgång i taget, se 
bifogat blad vilket datum de behöver 
respektive uppgång. De kommer 
använda ansiktsmask efter önskemål. 
  

Boulebanan renoverad 
Boulebanans har snyggats upp 
lagom till vårens säsong!  
 
 
 

Lämna inte mat ute! 
När solen kommer älskar vi att äta ute. 
Men bortglömda matrester och skräp 
drar till sig råttor, möss och fåglar.  
 
Lämna inte  
mat på gemen- 
samma områden, 
uteplatser  
eller på  
balkongen! 
 

A-nyckel stora grinden 

Eftersom många haft problem med att 
öppna bilgrinden mot VG planeras ett 
A-nyckellås även på insidan. Vi 
rekommenderar alla att skaffa en A-
nyckel som sedan kan tillhöra 
lägenheten. Dessa finns att köpa hos de 
flesta låssmeder och nyckeltillverkare. 
 

Container 3–10 maj 
Som vanligt kan du slänga grovsopor 
och HSB informerar i trappuppgångar  
som vanligt. 



 
 
 Inför spolning behöver du: 

1. I köket: Töm skåpet under diskbänken så spolteknikerna enkelt 
kommer åt rören. 

2. I badrummet:  
a. Töm badrumsskåp under handfatet. 
b. Gör golvbrunn tillgänglig. Om golvbrunnen är dold, t.ex. 

under ett badkar, montera av sidan av badkaret.  
3. Plocka undan eventuella mattor som ligger löst i vägen. 

Om du inte kan vara hemma lämnar du din nyckel i föreningens 
brevlåda på Karl Gustavsgatan 31. 
 
Datum för spolning: 
Viktoriagatan 32 – 27 och 28 maj 
Viktoriagatan 34 – 1 och 2 juni 
Viktoriagatan 36 – 3 och 4 juni 
Viktoriagatan 38 – 7 juni 
Viktoriagatan 40 – 8 och 9 juni 
 
Föreningsgatan 18 A – 10 och 11 juni (ej 296, 297, 298, 299) 
Föreningsgatan 18 B – 14 och 15 juni (ej 300, 301, 302, 303, 304)  
Föreningsgatan 18 C – 16 och 17 juni (ej 305, 306) 
Karl Gustavsgatan 33 – 18 och 21 juni 
Karl Gustavsgatan 31 – 22 och 23 juni  
 
24 juni: 
Lokal Karl Gustavsgatan 29 
Vasa Kina & Thai 
Viktoriagatan 30 Göteborgs universitet 
Thorildsgatan 7 Modigo AB 
Viktoriagatan 30 Gbg Universitet 
1010 Thorildsgatan 5 HSB Göteborg 
 
Hör av dig till entreprenören ett par dagar i förväg om du önskar 
att de använder ansiktsmask.  
Numret till JP Spolservice är 031–7304843. 
 


