
kommande renoveringar
vi väntar fortfarande på bygglovet från 
Stadsbyggnadskontoret gällande balkong-
erna. när bygglovet är klart kan arbetet 
med upphandling påbörjas.

Störningar: påminnelSe 
Då vi den senaste tiden har fått in flera kla-
gomål gällande störningar vill vi påminna 
om vad som gäller:
– visa extra hänsyn mellan kl. 22.00–08.00 
när det gäller musik, tvättmaskiner, hög-
ljudda hushållsapparater etc. 
– För renoveringsarbeten: Störande re-
noveringsljud (borrning, spikning, bilning, 
golvslipning, kakelknackning m.m.) är en-
dast tillåtet på vardagar kl. 08.00–18.00. på 
helger är endast tysta renoveringsarbeten 
tillåtna!

avloppSlUkt i BadrUm
Flera boende har hört av sig angående av-
loppslukt i badrummet och i nästan alla fall 
handlar det om spygatten/pungvattenlåset. 
antingen är det inte nedtryckt ordenligt el-
ler så har gummiringen torkat och släpper 
igenom lukt. om du upplever luktproblem 
i badrummet bör du alltså kontrollera din 
spygatt/ditt pungvattenlås. detta är något 
som faller på bostadsrättsägarens ansvar 
och är inte något som föreningen åtgärdar.

åtkomSt till tvättStUga
vi vill förtydliga att man i det nya systemet 
för bokning av tvättstugan inte har åtkomst 
till tvättstugan förrän exakt det klockslag 
som det tvättpass man har bokat startar. 
man har sedan tillgång till tvättstugan 30 
minuter efter avslutad tvättid.

viktigt angående  
Spaltventiler
vi vill uppmana alla boende att öppna lä-
genhetens spaltventiler. Dessa finns på alla 
fönster förutom köksfönstret. efter dörr-
bytet finns det inte längre några nyckelhål 
eller brevlådor där luft kan ta sig in, vilket 
gör att spaltventilerna är lägenhetens enda 
källa till inluft. Om dessa är stängda finns 
det risk för att det blir undertryck i lägen-
heten. 
   Spaltventilerna behöver också vara öppna 
för att föreningen ska kunna ställa in hu-
vudradiatorn så att fastighetens värmesys-
tem fungerar optimalt.
   Spaltventilen är öppen när det svarta reg-
laget är vänsterställt och stängd när regla-
get är högerställt.
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