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Påminnelse angående hemförsäkring - kollektivt bostadsrättstillägg upphör 
Fr.o.m. den 1 januari 2022 kommer det kollektiva bostadsrättstillägget att tas bort från 
föreningens fastighetsförsäkring. Kontakta därför ditt försäkringsbolag och be dem 
komplettera din hemförsäkring med ett individuellt bostadsrättstillägg (pris ca 30-40 
kr/mån). 
 
Vinterförberedelser 
Snöskyfflar och sopkvastar har nu ställts fram i samtliga trapphus. Stort tack till er som 
visat intresse till att hjälpa till med snöröjningen i vinter. Styrelsen har lyckats lösa 
skottningen av föreningens ytor via en extern firma. 
 
Källargångar och trapphus 
Driftia genomför regelbundet ronderingar i våra källare. Senaste tiden har de upptäckt att 
det samlats diverse saker i källargångar. 
Det får inte vara föremål i gångarna pga. brandsäkerhet. Samma gäller för våra trapphus.   
Barnvagnar hänvisas till cykelförråden och dörrmattor placeras innanför sin egen dörr. 
 
Cykelrensning 
En cykelrensning av cykelförråden och vår mark har inletts och delas upp i tre omgångar. 
Först ut är husen och områden kring Läckövägens jämna nummer nu under fjärde 
kvartalet 2021. Hjovägen och Finn Malmgrens väg kommer att göras första kvartalet 
2022 och Läckövägens ojämna nummer under andra kvartalet 2022.  
 
Nya tvättmaskiner 
Nya tvättmaskiner har nu installerats i tvättstugan FM 94. Styrelsen är medveten om att 
en tvättmaskin i FM 92 tidvis bullrar och flera reparatörer har kallats in. Om maskinen inte 
kan lagas kommer en ny tvättmaskin att införskaffas. 
 
På gång 

● OVK-besiktning att börja vecka 5 2022 
● Upphandling av gemensamt fiber fortgår 
● Styrelsen tittar på olika lösningar till nya och bättre cykelställ utomhus till våren. 

Om några medlemmar är intresserade av att bidra med idéer och förslag är de 
välkomna att kontakta Christine eller Mattias. 
 

Andrahandsuthyrning 
För uthyrning i andra hand krävs styrelsens godkännande på förhand. Se ordnings- 
reglerna för information kring hur en ansökan görs. 
 
Avvikelser? 
Om något är trasigt eller inte står rätt till, även mindre fel, så rapportera det till styrelsen - 
då blir det snabbare åtgärdat. 
 
Styrelsen 


