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Installationen av säkerhetsdörrarna är 

nu avslutade.  
Vi har 5 års garanti på dörrarna, uppstår 

problem ska boende kontakta Svenska 

skydds felanmälan-reklamationsavdelning 

på tel. nr. 0200-76 76 76. 

 

När ni stänger dörren utifrån ska ni inte 
hålla ned handtaget. Då går dörren inte i 

lås. När ni låst utifrån och trycker ned 

handtaget för att försäkra er om att 

dörren är låst så trycks dörren ut av 

spänningen i tätningslisten. Det gör att 
låset kan vara trögt att låsa upp. Tryck då 

lätt på dörren tills ni hör ett klickljud. När 

ni låser dörren från insidan drar ni dörren 

mot er tills ni hör klickljudet. 

Att trycka till eller dra dörren mot er 

ställer dörren i rätt läge och gör den lätt 
att låsa eller låsa upp. 

 

Säkerhetskontrollen som Bravida El 

genomförde 4-5 mars 2011, en extra 

säkerhetskontroll med anledning av 
säkerhetsdörrsolyckan, resulterade i att 

samtliga dörrar är genomgångna och inga 

fel har påträffats. 

 

På gång…  

Fr o m 2011-06-01 har vi nytt 
parkeringsbolag i föreningen, vi har knutit 

ett nytt avtal med Q-park. 

Taxan kommer att ändras till  

3 kr/tim, 30 kr/dygn gäller kl. 00-24.  

Vi kommer även få nya automater med 
betalkortfunktion. 

 

TV Har Du fortfarande snöig bild på TV6? 

Kontakta kontoret så hjälper vi dig. 

 

Valberedningen söker nya ansikten till 
Valberedningen och dess arbete; 

intresseanmälan kan lämnas till kontoret 

för vidarebefordran. 

Årsstämman är den 2 maj, kallelse med 

alla handlingar kommer att delas ut 

separat. Motioner ska vara inlämnade 
senast den 20 mars. 

 

Trapphusen  

Vi har fortfarande problem med att 
boende förvarar saker i trapphusen. Som 

vi informerat om i tidigare nyhetsbrev är 

detta enligt lagen inte tillåtet. Om dessa 

livsviktiga regler inte efterföljs kommer 

sakerna att forslas bort. 

 
Hemförsäkring  

Vi påminner återigen om att du som är 

bostadsrättsinnehavare ska teckna en så 

kallad ”bostadsrättsdel” i din 

hemförsäkring. Du kan annars vid en 
skada på fastigheten, t ex en vattenskada, 

bli skyldig att själv betala självrisken i 

föreningens fastighetsförsäkring. 

 

 

Glad Påsk önskar styrelsen 

 

Föreningskontoret har öppet varannan 

onsdag 18.30 – 19.30. Det går alltid att 

lämna meddelanden på telefonsvararen 

och/eller e-post. Glöm inte att ange 

namn, lgh nr och telefonnummer så att vi 
kan nå er. 


