
 

 

 
 
Byte av försäkringsbolag 
Styrelsen har bytt försäkringsbolag från Folksam till Länsförsäkringar. Försäkringens innehåll är 
detsamma och precis som innan har vi ett kollektivt bostadsrättstillägg i försäkringen. Fortfarande 
måste varje hushåll teckna sin egen hemförsäkring. Det är enbart bostadsrättstillägget som är 
kollektivt tecknat. 
 
Återvinningscentralen 
Tänk på att sortera sopor och använd återvinningen vid gästparkeringen. Tyvärr händer det ofta att 
det är fullt i endera binge. Om ni upptäcker att det är fullt eller stökigt, ring gärna 0200-880311 
uppge stationsnummer 4209 och meddela att det behöver tömmas. Denna information står även på 
skylten vid återvinningen. 
 
Nya balkonger 
Gevab är nu färdiga med de balkonger som byts i 
nuläget. Besiktning har gjorts och det ser bra ut. 
Hoppas ni som fått nya balkonger också är nöjda. 
 
Det är mycket viktigt att ni INTE sätter några spikar 
eller skruvar etcetera i trät, då det kan ta skada av 
det. Inga hål får göras. 
 
Element 
Tänk på att aldrig lufta era element själva. Om 
något element inte värmer som det ska så 
felanmäl istället till SBC. Vid felaktigt förfarande kan obalans uppstå i systemet och därmed påverka 
andra lägenheter. 
 
Snö 
Nu kanske vi slipper mer snö i år då det verkar vara varmare väder den närmsta tiden. Men i 
händelse av mer snö så tänk på var ni lägger snön när ni skottar era uppgångar. Lägg aldrig snön på 
gångbanor där det redan är skottat. 
 
Service av garageportar 
Det har blivit dags för årlig service av garageportarna. Denna kommer att genomföras tisdagen den 9 
mars av Garageportexperten. Från klockan 8.00 ber vi er att inte ha er bil parkerad i garaget. Separat 
info kommer också att delas ut till alla med bilar i garage. 
 
Soprummet 
Att många arbetar hemifrån nu i pandemitider har märkts på många sätt, bland annat i soprummet. 
Där är det nu omgjort och väggen har öppnats upp. Det har ställts in extra kärl för restsopor och 
matsopor. Förhoppningsvis löser det problemet med att det blir överfullt i kärlen.  
 
Fortsätt tänka på att sortera så mycket ni kan. Det både sänker föreningens kostnader och mängden 
sopor i kärlen. 
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