
 

 

 

 

 

Störande arbeten 
Eftersom det förekommit vid flera tillfällen att störande arbeten som borrning utförts på söndagar 
och lördagseftermiddagar då det enligt våra trivselregler är förbjudet, är det dags att aktualisera 

dessa regler: 
Enligt beslut på årsmötet 1998 och styrelsemöte 2007 
måste störande reparationsarbeten 
såsom spikande, hamrande och borrande i 

i lägenheten eller andra utrymmen i fastigheten 
begränsas till vissa tider enligt nedan: 

 

måndag-fredag kl 0800-2000 

lördagar kl 0900-1600 

söndagar och alla röda dagar helt förbjudet 
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Ansvarig: Carl Gustaf Sundén 
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Rum för samvaro 

Det är inte utan att man avundas de 
bostadsrätter i nybyggda hus, där det finns inte 
bara övernattningslägenheter utan också rymliga 
lokaler för samvaro och för fester med samlings-
sal och välutrustat kök. 

Så kändes det när det lilla sällskapet som suttit 
och pratat på parkbänken som ställts ut utanför 
sexan, söker ett ställe där de kan träffas inomhus 
på vintern. 

Styrelsen inventerade alla tänkbara utrymmen 
och både expedition, mopedrum, bordtennisrum 
och verktygsbod kom på tal. Frågan fick bord-
läggas och står fortfarande olöst. 
 
Problem med hissarna 
Jag hör ibland att det pratas om att hussen inte 
startar som vanligt, att dörrarna inte går igen av 
sig självt eller har någon annan defekt.  
 
Vem som helst får felanmäla till Kone så ring! 
 

Soprummet i sexan 
Vi har tidigare informerat om att vi skulle 
lägga epoxigolv och kakla väggarna i 
soprummet i sexan. Vi hade då inte fått 
någon offert på arbetet. Vid det senaste 
mötet förelåg offerten och då tyckte 
styrelsen att ett nytt golv till en kostnad av 
17 000 kr plus moms var acceptabelt, medan 
en kakling av väggarna till en kostnad av 33 
000 kr plus moms var för lyxigt. Det beslöts 
att väggarna skulle målas. Då når vi ändå vårt 
syfte som var att väggarna skall kunna 
tvättas.  
Det blir två eller tre dagar då vi inte kan 
använda sopnedkasten och då återvinnings-
tunnorna hamnar utomhus någonstans. Det 
återkommer vi till när det blir dags. 

Ny medlem: 

Elin Duvdahl i lägenhet nr 26 

Nya telefonnummer 

Eva Nilsson  070 928 75 75 

Carl Gustaf Sundén 070 939 31 13 


