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Proppskåp           
- varför går säkringarna så ofta, vilket 
de inte gjort tidigare? 
Vippsäkringen löser ut för att skydda 
dig, och för att skydda elsystemet från 
överbelastning. 
De nya proppskåpen är säkrare än de 
gamla skåpen ur elbelastnings-
synpunkt, vilket innebär att man inte 
kan belasta en säkring med för 
mycket el, utan behöver fler säkringar. 
När husen byggdes på 70-talet hade 
man inte lika mycket elektrisk 
utrustning som man har idag och ett 
av de största problemen är att när 
fasta installationer t ex diskmaskin, 
spis och tvättmaskin har installerats 
har man tagit ström från närmaste 
kopplingsdosa. 
Man bör dra nya kablar ända från 
elcentral så att dessa maskinen får en 
egen säkring. Detta är något boende 
får bekosta själva. 
När säkringen går ”vippar” man upp 
vippsäkringen till påslaget läge.  
 
 
På gång… 
Under vår/sommar kommer  
JC el att byta ut nuvarande 
stolparmaturer utomhus till nya med 
LED belysning. 
Detta är ett led i vårt miljötänk och 
energibesparingar, men även att;  
fr o m 2015 får kvicksilverljuskällor 
inte längre tillverkas. Då dessa 
ljuskällor sitter i viss typ av armaturer 
måste även armaturerna bytas ut. 
 
Under vår/sommar kommer Magenta 
måleri att kondensskydda insidan på 
alla yttertak på låghusen. 
 
De kommer även att måla 
pergolor/sittplatser runt höghusen. 
 

 
Inför sommarsäsongen är det 
viktigt att veta… 
- vad som gäller för det bygglov 
föreningen har för uteplatser; 
Staket ut mot gårdarna får vara max 
80 cm, där kan man komplettera med 
spaljéer. 
Plank mellan grannarna får vara max 
180 cm, helst i tryckimpregnerat 
virke.  
Inglasning av balkonger, målning av 
staket, större förändringar måste 
godkännas av styrelen enl. tidigare 
regler. 
Ang. barnpooler/pooler är det av 
juridiska skäl inte tillåtet att ha på sin 
uteplats. 
 
 
Ny adress… 
Fr o m 8 april kommer Lås- och 
säkerhetscenter att flytta och får i och 
med det en ny adress och ny logga;  
 
Kungsgatan 107, Kungshörnet 
 

 
 
 
 

 
Föreningskontoret har öppet 
varannan onsdag kl. 18.30 – 19.30. 
Vilka datum kan Ni se på    
anslagstavlan i trapphusen.  
Det går alltid att lämna meddelanden 
på telefonsvararen eller e-posta. Glöm 
inte att ange namn, lgh nr och 
telefonnummer så att vi kan nå Er. 

 


