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Först och främst: God fortsättning på det nya året! 

Styrelsen vill önska alla våra medlemmar och hyresgäster en god fortsättning på året! 
  

Balkongprojektet och besiktning av sanerade balkonger 

Det är ingen hemlighet att projektet med sanering av våra balkonger varit en allt annat 

än trivsam upplevelse för boende i vår förening. Det är också, av förklarliga skäl, många 

som är missnöjda med hur det ser ut på balkongerna efter att saneringen avslutats och 

byggställningarna tagits ned. Många är också frågorna kring el-installationer, oavsett om 

man haft el sedan tidigare eller inte. 
  
Styrelsen har därför framfört till entreprenören att vi inte är nöjda med hur detta har 

skötts, och vi är nu överens med dem om följande sätt att hantera klagomålen: 

 

För dig som är missnöjd 
Inom några veckor, när den andra etappen som nu pågår för fullt börjar närma sig 

avslut, kommer det att delas ut en enkät/lapp med frågor till samtliga boende. Där 

kommer det att finnas ett svarsalternativ för den som vill få ett besök av entreprenören 

(där någon från föreningens styrelse är med) och där ni tillsammans går igenom hur det 

ser ut på just din balkong, för beslut om åtgärd. Märk väl att dessa besök endast 

kommer att kunna bokas in på dagtid. 
  
OBS att vår starka rekommendation är att du som är missnöjd med hur det ser ut på 

balkongen efter avslutad sanering tar chansen och begär ett besök! Svara därför på 

enkäten när den kommer och lägg svaret i föreningens vita brevlåda som finns innanför 

porten till Johan Enbergs väg 36. Alla som begär besök, kommer att få besök. 

Byte av belysning i källaren och på vinden 

Som tidigare meddelats påbörjas nu uppgradering av belysning i våra källarutrymmen 

och på vinden, samt på några utvalda platser utomhus. Samma firma, Miljöbelysning AB, 

har fått uppdraget som under hösten uppgraderat belysningen i våra trapphus. 
  

Förstudie om solceller på taket 

Tillsammans med övriga föreningar i vårt område är vi med och finansierar en förstudie 

av hur möjligheten till solenergi ser ut, och där främst våra tak är aktuella. Frågan 

bereds tills vidare av den el- och energigrupp som styrelsen tillsatt, och som leds av 

Richard Tjörnhammar i styrelsen. 
  

Boka in: Container på plats veckan efter påsk 

Som traditionen bjuder kommer föreningen att beställa en container som ställs utanför 

en av portarna, där ni kan slänga grovsopor, möbler osv. Preliminära datum är veckan 

efter påsk, dvs 14 april och dagarna därefter. Vi undersöker möjligheten att ha 

containern låst och där det krävs våra blå nycklar alternativt låsbrickor för att kunna 

öppna den för att slänga skräp. Mer information kommer i nästa informationsbrev. 
  

Boka in: Årsmöte torsdag 28 maj 
Årets årsmöte kommer att gå av stapeln torsdagen den 28 maj. Vi återkommer med tid 

och plats i samband med att vi kallar till mötet, samt med information på anslagstavlorna 

i respektive port. 

ATTENTION! This is important information. If you require this information in English, 

please contact someone on the board. 

 


