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Våren är här och vi vill därför informera våra medlemmar om följande: 
 
Renovering av bastun, solarieutrymme samt alla toaletter i kvartersbyggnaden 
kommer att ske från 3 juni till 8 juli. Under denna tid kommer dessa utrymmen, 
inklusive kvarterslokalen, vara avstängda. Vi återkommer med information angående 
nyckelhanteringen då låsen så småningom kommer att bytas ut. 
 
Det kommer att ske en obligatorisk OVK besiktning och sotning i området. Detta 
innebär att vi måste lämna tillträde till hela ventilationssystemet även på vinden. För 
rengöringen av köksfläkten måste kryddhyllorna monteras ner. Arbetet kommer att 
påbörjas snarast, troligtvis i maj, men varje hushåll får naturligtvis närmare besked 
om tidpunkt. 
 
Fasadrenoveringen pågår som planerat. Besiktning av fönster samt balkonger 
kommer att ske även i de fastigheter som renoverades i etapp 1. Detta gäller er som 
bor i 2: or respektive 3: or. Mer information inklusive tidsplan delas ut separat. 
 
Detta innebär att vi måste lämna tillträde till våra lägenheter vid flera tillfällen, men vi 
hoppas att resultat kommer bli mycket bra! 
 
För er som känner er manade att ta itu med staket, uterum och fasader som inte 
ingår i renoveringen vill vi påminna om att en högtryckstvätt finns att låna hos 
Göran Becker på tele: 83 901. Ett nyrenoverat och välskött område är trevligare att 
bo i. Staket och uterum ska vara målade i vitt eller i fasadfärg. Kjell, vår vaktmästare, 
har tillgång till färgkoden på fasadfärgen för er som önskar. Kjell nås på tele: 82 596, 
vardagar mellan kl. 9.00-10.00. 
 
Några boende har observerat råttor i området. Se upp med vad och hur ni 
komposterar. Inget hushållsavfall får läggas i egna komposter eller i Äckregårdens 
kompost på andra sidan Stenåsavägen. Däremot är det fördelaktigt att slänga 
trädgårdsavfall och kasserade växter i denna kompost, då vi annars får betala avgift 
om de hamnar i soporna. 
 
 
Med hopp om en trevlig sommar 
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