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Försäljning av lägenhet 
Vi har sålt en av våra hyresrätter till ett pris av 6 460 000 kr.  
 
Spolning 
Masab har spolat i alla lägenheter, tack för att ni tillät tillträde till era lägenheter, spolningen 
gick därmed smidigt. Nu har vi minskat risken för stopp i avloppen. 
 
OVK - Obligatorisk ventilationskontroll 
Vi behöver göra en OVK och hoppas kunna återkomma om datum inom en snar framtid. Det 
är viktigt att alla tillåter tillträde till lägenheten.  
 
För allas trevnad 
För att ha det trevligt i vår närmiljö, både i trapphus och i våra trädgårdar, tänk på att slänga 
skräp i de papperskorgar och sopnedkast som finns. I möjligaste mån undvik rökning i 
trapphus, lägenheter och på balkonger eftersom våra friskluftsintag sker via fönstren i 
respektive lägenhet och vid rökning sprids lukten i hela huset. Visa hänsyn mot varandra! 
 
Grovsopor 
VI fortsätter med tjänsten från RuterRetur som hämtar grovsopor på måndagar ungefär en 
gång i månaden. Den första hämtningen år 2021 blir den 11 januari. Aktuella datum finns på 
informationstavlan i varje port. Vi betalar per vikt för soporna så släng helst tidningar i 
återvinningen som står vid vändplanen bakom port 2 och utnyttja gärna även närbelägna 
återvinningsstationer för mindre skräp.  
 
Ingen förvaring i trapphusen 
Vi vill påminna och uppmärksamma er på att man inte får förvara cyklar, barnvagnar m.m. i 
trapphusen på grund av brandrisken, vi måste också ha fria vägar ut om en brand skulle 
uppstå. 

  
Förvaring i cykelrummen 
Våra cykelrum är till för cyklar, inga mopeder då de tar alltför stor plats. Bensindrivna fordon 
får absolut inte förvaras i cykelrummen på grund av brandrisk. 
  
Ingen glögg i år 
Tyvärr kan vi inte hålla den traditionsenliga glöggsammankomsten men vi hoppas kunna 
återkomma med något annat trevligt när omständigheterna tillåter.  
 
 
God Jul och Gott Nytt År 
önskar Styrelsen 
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