
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livet är en fest. Bjud in dig själv.  
- Gary Johnson  

Grindarna till innergården 
Arbetet med grindarna fortskrider efter ett antal 
förseningar och uppehåll. 
 
Efter påstötningar från många boenden om 
önskemål av automatiska portöppnare har 
styrelsen beslutat att persongrindarna skall 
utrustas med dylika. 
 
Detta försenar entreprenaden ytterligare 
beroende på leveranstiden av automatiken. 
Mer information kommer när vi vet mer. 
 
Ojämnheter i markytan vid in- och utpassage 
vid Viktoriagatan skall åtgärdas snarast. 
Möte med asfaltläggare skedde 2019-08-26 och 
de skall prioritera uppgiften som kommer att ta 
ca. en arbetsdag. De skall också jämna till ytan 
vid persongrinden på Föreningsgatan för att 
undvika vattenpölar. 
 
Tvärslån till bilgrinden vid Karl Gustavsgatan 
skall förstärkas med en påsvetsad rygg samt för 
att försvåra lek (klättring). 
 
När grindarnas låsfunktion tas i bruk kommer vi 
initialt att ha dem låsta dygnet runt för att sedan 
utvärdera effekterna. De kommer att kunna 
öppnas utifrån med tagg samt kod. Koden byts 
regelbundet och distribueras i god tid till alla 
boende. Inifrån öppnas grindarna med en 
knappfunktion. 
 
Till bilgrindar kommer A-nyckel att användas. 
Hantverkare, utryckningsfordon samt taxi 
(färdtjänst) har den. 

Injustering värme dröjer 
Den planerade balanseringen av ventilationen 
är försenad och hinner inte utföras av Energi 
och Miljöteknik under hösten utan kommer att 
genomföras i början av nästa år.  
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Tillgängligheten för fordon kommer att 
fungera på precis samma sätt som tidigare, 
genom öppnande med en A-nyckel.  
Hem- och räddningstjänst samt flyttfirmor har 
sådana. 
 
I avvaktan på återkoppling från 
entreprenören kan vi i dagsläget inte ge 
något konkret slutdatum för färdigställandet. 
Men vår uppskattning månadsskiftet sep/okt.  
 
Nyckel till övernattningslägenheten 
Nyckeln till övernattningslägenheten ska alltid 
återlämnas där den hämtades i brevlådan vid 
övernattningslägenheten, INTE i föreningens 
brevlåda.  
 
Container  
En container kommer att ställas ut mellan 9 
och 16 september.  
 

Bouleturnering och tipspromenad  
12 september! 
Torsdagen 12 september ordnar föreningen 
en ny bouleturnering och en tipspromenad 
kring vår fastighet. Hjärtligt välkomna från 
17:30, bouletävlingen börjar 18:00. De lag 
som inte spelar boule går en tipspromenad 
tillsammans och kan stoltserar med sina 
kunskaper om vårt hus och vår förening! 
Vi bjuder på ätbart och drickbart.  
 

Hjärtligt välkomna! 


