
 

 

bilar som är felparkerade får 

parkeringsböter. 

Vi uppmanar alla medlemmar 

respekterar de temporära 

parkeringsreglerna som angi-

ves så att parkeringarna un-

der ombyggnaden av garaget 

blir så oproblematisk som 

möjligt. 

 

 

 

Styrelsen önskar 

er alla en skön sommar 

Utbyte av nycklar 

till parkeringsdäcken 
Nedre parkeringsdäcket kan 

tagas i bruk den 5 juli kl. 17.  

Ett nytt låssystem med 

kortläsare skall installeras. 

Ni som står på nedre däck, 

med parkeringsplatserna  

292-362, kan byta ut er 

gamla nyckel mot kort.  

Tid:  Onsdag 26 juni  

  eller 

 Onsdag 3 juli 

Kl: 17.30-19.30 

Plats: Styrelseexpeditionen 

 Tunnlandsgatan 20  

Har ni några frågor angåen-

de nyckelbytet, kontakta 

Hans Carlsson, Riksbyggen.  

Telefon 704 55 26  

Flera har hört av sig an-

gående att entrédörrar-

na står öppna nattetid.  

Detta tycker vi är något 

som varje medlem måste 

ansvara för. Speciellt nu 

under sommaren, då 

många är bortresta. 

Tänk på säkerheten, 

stäng entrédörren!!!  

Entrédörrarna 

34: ans nyhetsbrev. 

25 september 2002 

Årgång 2Nummer 2 

Övrigt om garage-

renoveringen 

Övre däck ska vara utrymt 

5 augusti 2002, då arbetet 

påbörjas. Mer information 

kommer senare. 

 

Tillfällig  

parkeringsplats  
Tyvärr parkerar bilar utan 

tillstånd på parkeringsplat-

ser som är avsedda för bilar 

med parkeringstillstånd.  

Detta medför att de som 

har parkeringstillstånd ris-

kerar att inte få någon par-

keringsplats. 

Dessutom är risken stor att  



Tvättstugan är vår gemen-

samma angelägenhet. Gång 

på gång finns det någon el-

ler några som inte gör i 

ordning efter sig. 

Följande gäller: 

 Kolla igenom tvättma-

skiner och torktumlare 

så att det inte ligger 

tvätt kvar när nästa 

person ska tvätta.  

 Torka av golvet runt 

tvättmaskinerna och i 

torkrummen. 

 Torka av tvättmaski-

nerna. Titta så att det 

inte ligger kvar tvätt-

medel eller sköljmedel 

i facken.  

Även här gäller det att dör-

ren till tvättstugan ska vara 

stängd nattetid. 

Hoppas vi kan hjälpas åt 

med detta framöver.  

 

Containern 

Det har visat sig att contai-

nerkostnaden skenat iväg 

vilket innebär att det kos-

tar föreningen runt  

100 000 kronor per år.  

Tömningskostnaderna är 

kännbara.  

Styrelsen planerar viss be-

gränsning av tömningstill-

fällena till en gång per må-

nad tills vidare. 

För wellpapp och kartonger 

använd återvinningsstatio-

nerna på Konsertgatan och 

Tvättstugan 

Styrelsen önskar er alla en skön sommar 
Sida 2 

Budgetarbetet för 2002/2003 

Vid styrelsens behandling av budgeten för 

verksamhetsåret 2002/03 beslutades att fö-

reningens avgifter skall höjas med ca 2,5 % 

från den 1 juli 2002. Hyror för garage och par-

keringsplatser är oförändrade. 

Styrelsen förbereder en genomgripande analys 

av våra drift– och förvaltningskostnader. 

 

Soprangatan (bredvid 

Willys)  

Det är absolut förbjudet 

att ställa grovsopor utan-

för containern!!! 

 



Föreningen kommer att in-

stallera ett mycket bekvämt 

och lättskött "SopHia" -

system som gör det möjligt 

att sortera direkt vid sop-

nedkastet!  

Med hjälp av en spak vid sop-

luckan kan man slänga både 

restavfall (vanliga sopor) och 

komposterbart avfall i sop-

nedkastet.  

På så sätt skyddar vi oss mot 

höga soptaxor samtidigt med 

att vi gör en miljöinsats.  

Soptaxorna skjuter i höjden 

från år till år samtidigt som 

kommunen trycker på att alla 

skall sortera matavfall.  

Vi vill ju gärna både sortera 

och behålla sopnedkastens 

bekvämlighet och styrelsen 

har förvissat sig om att 

vi nu får ett mycket väl-

renommerat system med 

flera hundra befintliga 

anläggningar i Göteborg.  

 

Arbetena sätter igång i augusti 

och beräknas hålla på två – tre 

månader.  

Mindre ej störande förberedelser 

kan vara aktuella under sommaren. 

Bullriga betongarbeten kommer 

att inskränkas till en eller två da-

gar per trapphus.  

Alla kommer att få information 

och hjälpmedel innan vi startar 

med sorteringen, mer om det se-

nare.  

 

Källsortering vid sopnedkastet 

när hantverkarna 

kommer. Som vanligt lappas 

i förväg. 

Vid besiktningen konstate-

ras att tillgänglighet till 

vissa lägenheter ej fanns - 

trots föravisering i info-

blad och särskild lappning. 

Möjlighet att extrabesikti-

ga ej tillgängliga lägenheter 

med fortsatt juridisk rätt 

mot entreprenören finns ej. 

Samtidigt med garantibe-

siktningen av balkongerna 

utfördes syn av balkongin-

glasningen under gällande 

garanttid. 

  
 

Garantibesiktning balkonger 

Årgång 2Nummer 2 
Sida 3 

Besiktningen genomför-

des som känt 13 - 16 

maj. 

Preliminär rapport från 

besiktningsman visar på  

framförallt målningsska-

dor på balkongplattor. 

Entreprenören får nu 

viss tid att rätta till 

detta. 

Detta betyder fortsatta 

krav på tillgänglighet 



Under sex månader kommer fastighetsskötaren spara mang-

ellistorna för en utvärdering hur pass frekvent mangelrum-

men används i dagsläget.  

Vi kommer också att utvärdera mattpiskrummets användning.   

Detta kommer att ligga som underlag om vi kan utnyttja be-

fintliga lokaler bättre.   

34: ans 

nyhetsbrev. 

Styrelseexpeditionen 

Tunnlandsgatan 20 

 

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Claes Runbalk 

Folke Mikaelsson 

Mangelrummen och mattpiskrummet 

Det har vid ett flertalet gånger visat sig att icke boende i föreningen trä-

nar på gymet.  

Det är alltså inte ok, gymet är bara till för boende i föreningen. " Icke bo-

ende i föreningen kommer obönhörligen att köras ut.  

Dessutom har det visat sig att någon tränar på Lördagar kl. 21:15 vilket är 

stor brist på omdöme och hänsyn samt respekt för öppettiderna.  

  

Gymet 


