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Underhåll jordfelsbrytaren  
Jordfelsbrytaren som är installerad i 
proppskåpen behöver underhållas så 
att den är funktionsduglig om något 
händer - då den löser ut.  
I elskåpet finns en orange testknapp 
som används för att kontrollera om 
jordfelsbrytaren är funktionsduglig. 
Kontrollen skall göras enligt 
tillverkarens anvisning, dock högst 
med 6 månaders intervall.  
Lämplig tidpunkt för provet kan 

vara vid övergång till sommar- resp. 
vintertid.  
 
 
Vad kommer att göras i år; 
I samband med fönsterbytet monteras 
nya ventilationsintag och därefter 
kommer sotaren att rengöra 
kanalerna, det kommer även att göras 
luftflödeskontroll-/justering löpande. 
Därefter OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll). 
 
Vi kommer fortsätta byta ut gammal 
belysning med kvicksilver till nya 
armaturer med LED belysning. 
PCB-sanering kommer att utföras runt 
källardörrarna på höghus i samband 
med att nya monteras. 
Lagning/målning av gavlar på låghus. 
Vi arbetar vidare med att förfina, 
förbättra och optimera värmesystemet 
samt begränsa energikostnaderna. 
Staket och plank kommer att oljas. 
Nytt tvättstugebokningssystem 
installeras under senvåren. 
Separata anslag kommer att gå ut 
till berörda vid de olika arbetena. 
 

 
Fax 
Föreningskontoret har inte längre 
någon fax. 
 

 
Vite 
Uppsala kommun har nu tröttnat på 
våra sophus och skickar numera 
veckovis vitesfakturor på felsorterat 
material t e x; 
”I kärl avsett för tidningar - kärlet 
innehåller osorterat avfall såsom glas, 
plast och påsar med latrin. 
I kärl för brännbart ligger en TV”. 
 
Kan vi hjälpas åt att hålla koll på 
varandra så att vi kan slippa 

avgiftshöjningar pga detta.  
 
Övernattningsrum 
Vi har nu ytterligare ett övernattnings-
rum beläget i anslutning till tvätt-
stugan på Lidnersgatan 40.  
Rummet går att hyra för 100 kr/dygn, 
max 5 nätter i följd av boende. 
Kostnaden debiteras på hyresavin i 
efterhand.  
Rummet bokas hos Anneli Olofsson 
tel. 0768-903 674. 
 

 
 
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, 3-siffrigt lgh nr 
och telefonnummer så att vi kan nå 
Er. 
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