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Jordfelsbrytare 
Vi vill passa på och tacka alla medlemmar som lagt order och fått sina jfb 
installerade. Intresset har varit stort och under februari månad installerades 50 nya 
jfb. I höstas konstaterade elektrikern att endast 15-20% av lägenheterna hade jfb, 
medan idag har vi ökat till 50-60%.Vill du ha jfb installerad? kontakta styrelsen!  
 
Passeringssystem 
Passeringssystemet klubbades genom på senaste föreningsstämman med rösterna 
14 för och 9 emot. Styrelsen har nu lagt order till vår leverantör Stjernbron och 
arbetet beräknas starta under försommaren. Mer information kommer att delas ut 
innan arbetet påbörjas. 
 
Hissar  
Föreningens hissar är idag så pass gamla (30år) att det är svårt att få tag i 
reservdelar. Leveranstiden ligger på 3-4v och för att undvika att vi får stående hissar 
så har styrelsen budgeterat för renovering. Varje hiss som renoveras kommer bidra 
med reservdelar som sparas och användas till övriga hissar. På så viss spar vi både 
tid och pengar. Blv 2 blir första hissen som kommer att uppgraderas och arbetet 
beräknas starta efter sommaren, den beräknas ta ca 4v. Mera information kommer 
att delas ut senare till berörda. 
 
Brandvarnare 
Nya brandvarnare med 10 års batteritid kommer byta ut de gamla i punkthusen. 
 
Trapphus och gemensamma utrymmen. 
Vi har uppmärksammat att massa saker ställs i trapphusen och gångar, detta 
försvårar framkomligheten för räddningspersonalen vi akuta utryckningar och är 
inte tillåtet. Möbler, cyklar, barnvagnar mm får ej ställas i föreningens allmänna 
lokaler, trapphusen, källare gångar, på vinden, tvättstugor osv. Använd era förråd 
och inte gångarna, styrelsen kommer att köra bort allt som står otillåtet.  
 
Soprum 3 
Påkörda taket på soprum 3 är nu lagad. Även här ber vi er att kasta endast tillåtna 
sopor i rätt kärl. Resterande kör du själv iväg till återvinningstation nära Ikea. 
 
Vi i styrelsen önskar alla våra medlemmar trevlig fortsättning på året!       
                                                                  

            


