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Höststäd 10/11 klockan 11-13 

Den 10/11 klockan 11.00 träffas vi på den stora gården och hjälps åt med höststäd. Vi avslutar som 

vanligt med gemensam korvgrillning. 

Kostnaden för VVS - arbeten efter statuskontroll har blivit fel på den utskickade 

månadsaviseringen. Vi återkommer med nytt besked. 

Informationsmöte angående renovering av kök och badrum 

Onsdag den 6 november klockan 19.00 i föreningslokalen kommer styrelsen att hålla ett 

informationsmöte avseende renoveringar i våtrum och kök. Vi går igenom processen samt vad man bör 

tänka på för att få ett lyckat resultat. 

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen 

Påminnelse om bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Föreningens tidigare kollektiva tillägg har 

upphört varför man som medlem själv måste teckna tillägg för bostadsrätt i sin hemförsäkring. 

 Avfallssortering och återvinning 

För miljöns skull, men även i hög utsträckning för föreningens ekonomi så är det nödvändigt att alla 

sorterar och lägger sitt avfall på rätt ställe. 

 

De flesta gör rätt, men det finns medlemmar som slarvar med sophanteringen vilket förstör för alla, 

styrelsen använder för närvarande alltför stor del av sin tid på att sortera avfall efter boende vilket 

naturligtvis är dåligt använda resurser och inte långsiktigt hållbart. Detta förorsakar i sin tur ökade 

kostnader i form av arvoden, ökat antal hämtningar, ökade kostnader för sopsugsanläggningen samt att 

övrigt styrelsearbete kan bli lidande. 

 

För att komma tillrätta med detta problem initierar vi nu ett åtgärdsprogram. Bostadsrättshavaren 

ansvarar för att samtliga boende följer reglerna! Vi har sedan en tid övervakningskameror i 

återvinningsrummen för att detta skall kunna kontrolleras. Varje lägenhet kommer att få information 

om gällande regler och hantering i separat utskick.                                                   

 

Om inte avfallssorteringen kan fås att fungera är det en service vi kan tvingas upphöra med varvid 

medlemmar och boende måste gå till kommunernas kretsloppsstation / soptipp istället. 

Dålig lukt? 

Vid senaste stamspolningen togs en plastplugg bort i de gamla ursprungliga golvbrunnarna, den ersattes 

efter spolningen med en gummiplugg. Pluggen har ibland lossnat och ligger isåfall på botten av 

golvbrunnen varvid dålig lukt kan uppstå. Fiska då upp pluggen och tryck in den i hålet överst i 

golvbrunnen.       
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