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Ny portkod 
Vi har ännu en gång fått ett förslag till portkod från 
den historiskt intresserade Göte Larsson. Han föreslår 
årtalet 1658. Tyvärr visar olika undersökningar att det 
årtalet inte hör till vars och ens allmänbildning. Desto 
större anledning att via Blåsvädersnytt sprida kunskap 
om svensk historia. Det året slöts en fred i Roskilde i 
Danmark. Den innebar att Danmark måste avstå bl. a 
Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän till Sverige. 
Som skåning och f d historielärare borde jag känna 
stolthet men jag kan inte det. Karl X Gustavs krig var 
framgångsrika men inte ärofulla. Hans arméer som 
härjade i Polen, i tyska delstater och i Danmark ut-
märkte sig genom att plundra gårdar på landet, hus i 
städerna, kyrkor och museer, stjäla kulturskatter och 
våldta kvinnor. Till det kan man lägga att freden 
fungerade några månader. Sen började man kriga 
igen. 

Den nya koden börjar gälla torsdagen den 11 maj. 
 

Ventilationen 
Det klagades på ventilationen på årsstämman. 
Styrelsen har behandlat frågan. 

Vi undrar hur det kommer sig - om det nu 
varit fel i sex månader som någon sa - att ingen 
anmält felet till fastighetsskötaren eller styrel-
sen.  

Det kan vara fel på fläktarna men det tycks 
inte vara fallet. Håller jag ett papper framför 
ventilen i köket eller badrummet och det 
fastnar är fläkten igång.  

I de allra flesta fall har dålig ventilation en 
annan orsak. Felet uppkommer när alltför 
många stängt ventilerna i ytterväggarna. Vårt 
fläktsystem bygger på principen att fläktarna 
suger ut luft ur lägenheterna. Då måste ny luft 
komma in i lägenheten. Om vi då har stängt 
ventilerna kommer ingen ny luft utifrån. I stället 
sugs luft in från annat håll, t ex från trapphuset 
eller från grannens kök där någon lagar mat 
eller röker. Alltså: 

Alla ventiler alltid öppna 

 

Containern 
för blandat avfall – allt utom elektronik och vitvaror - 
ställs utanför sexan den 17–18 maj. 

Underhåll och förbättringar 2017 

• Fönster i fyrans tvättstuga målas. 

• Verktygsboden: 
målas och takpannorna tvättas 

• Golvet i källaren i fyran målas. 

• Takhuven i sexan byts ut. 

• Soprummet i sexan:  
Kakel på väggarna och epoxigolv. 

• Trasiga eternitplattor byts ut. 

• De resterande plattorna i 
fönstersmygarna sätts upp. 

Nya medlemmar i lägenhet nr 7: 
Navpreet Kaur och Harjot Singh Dhillo 

Mätarskåpen i trapphusen 
En hel del mätarskåp har en längre tid varit helt utan 
lås. Dessa ska nu få nya lås. Det gick inte att få tag i 
samma sorts lås som varit där från början. Det 
innebär att de nya låsen öppnas med en ny liten 
sexkantnyckel och de gamla med den vanliga större 
sexkantnyckeln.  

Förmodligen har låsen skadats när någon i panik 
vid strömavbrott brutit upp låsen. För att inte detta 
skall ske igen, kommer de nycklar man behöver att 
hänga på tavlan i tvättstugorna. En uppsättning 
säkringar av olika valörer skall ligga i det nedersta 
mätarskåpet i varje fastighet. 

 

Stökiga ungdomar 
På kvällarna kan det ibland bli stökigt utanför fyran 
när ungdomar från ”ungdomsgården” tar rökpaus. 
Polisen har tidigare lovat att stanna till och 
kontrollera läget. Styrelsen beslöt att ta förnyad 
kontakt med polisen. 

Nya stadgar igen 
Knappt har vi antagit nya stadgar förrän det 
måste till ytterligare ändringar. Det har lag-
stiftats om nya tider för kallelser, revisions-
berättelse, årsredovisning, årsstämma mm 
och då måste stadgarna anpassas. 
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