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Uppdatering om pågående projekt 

 

Nya hissar 
Arbetet med att byta ut hissarna i 32A och 38A är avslutat, och slutbesiktning kommer att ske inom 
de närmaste veckorna.  
 

Ny ventilation 
Som tidigare meddelats kommer vi att behöva byta ut hela ventilationen i fastigheten. Tyvärr tar 
upphandling av ny ventilation längre tid att få till än vad vi hade hoppats och trott.  
 
Den provtryckning av ventilationen som behövs innan vi kan upphandla ny ventilation kommer att 
äga rum måndag 31 januari och tisdag 2 februari i JEV32A. Alla berörda lägenheter har fått 
information i sina brevlådor. OBS! Det är absolut nödvändigt att entreprenören har fri tillgång till 
samtliga lägenheter i 32A under dessa dagar. Kan du inte vara hemma kan du lämna en nyckel till 
styrelsens ordförande Jimmy, 0702601771.   
 

Problem med värme och varmvatten 
Som flera boende har uppmärksammat har vi haft en del problem med varmvatten (främst i JEV32A) 
men också med värme (flera trapphus). Efter en del utredningsarbete från såväl NABO som 
Bockholmen har man lyckats hitta felen – och åtgärda dessa.  

 

Storstädning av tvättstugan onsdag 26 januari 
Vår tvättstuga kommer att få en välbehövlig storstädning onsdag den 26 januari. Det är av den 
anledningen inte möjligt att boka tvättid under dagen. Första tillgängliga tvättid samma datum är kl 
19.00-22.00. 

 

Container på plats veckan efter påsk 
Det är i april äntligen dags för den årliga containern där vi som bor i vår förening kan slänga 
grovsopor. Liksom tidigare år kommer vi att ha låsbara containrar som bara kan låsas upp av de blå 
nycklar som går till källaren/vinden samt tvättstugorna. Containern kommer att finnas på plats 
veckan efter påsk från torsdag 21 april till och med onsdag 27 april 2022. 

 

Snart går det att boka övernattningsrummet igen 
Med anledning av de långa och stora projekten i och kring vår fastighet, har det de senaste åren inte 
varit möjligt för boende att boka och använda vårt övernattningsrum. Detta för att rummet har 
använts som lunchrum m m för våra entreprenörer. Men misströsta inte – snart är det möjligt att 
boka det igen! Just nu görs en uppfräschning av rummet och så fort det är möjligt att boka igen, 
kommer detta att anslås på informationsskärmarna i respektive port samt på hemsidan 
www.marskalken1.se  

 

Preliminärt datum för årsstämman 
Pandemin gör det svårt att veta om vi kan ha ett fysiskt möte när det väl är dags att samlas till 
årsstämma, eller om det återigen blir ett digitalt. Styrelsen har dock preliminärbokat tisdag 14 juni 
2022 kl 18.00 som tid för årets ordinarie stämma. Vi återkommer med mer information när det 
närmar sig.  
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