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Aktivitetsdagen 12/4 

Styrelsen vill tacka alla som ställde upp och 

jobbade på aktivitetsdagen. Det blev mycket 

gjort! Vissa arbeten fick skjutas till höstens 

aktivitetsdag. 

 

Spolning av avloppsledningar. 

Föreningen har spolat avloppsledningarna 

från lägenheterna i källarna och i garaget. 

Det var behövligt eftersom vissa ledningar 

var nästan helt igensatta. Nästa steg, som vi 

inom styrelsen kommer att fatta, är om och 

när vi skall spola från lägenheterna till 

marknivå, som en förebyggande åtgärd. 

 

Fönster 

Föreningen målade förra året mer än hälften 

av fönstren i föreningen på utsidan. Vi vill 

att du som medlem gör en besiktning av dina 

fönster, om vi måste göra några 

garantiarbeten. Tänk på att fönstren var 

nästan 30 år gamla och i mycket dåligt skikt, 

innan de målades. I så fall skicka ett mail till 

föreningen för att vi kan sammanställa allt. 

 

Återstående målning av fönster kommer vi 

ta beslut om i vårt budgetarbete för nästa 

verksamhetsår. 

 

Tvättstugan på Luntgatan 10A 

En gammal tvättmaskin, som är trasig, 

kommer att bytas i tvättstugan. Samtidigt 

kommer varmvatten installeras på samtliga 

maskiner i tvättstugan. Genom bytet och 

ombyggnationen kommer tvättiderna 

minskas och elförbrukningen minskas. 

 

Miljörummet 

Styrelsen har tagit beslut att utvidga antalet 

sopkärl i miljörummet på grund av den stora 

sopmängd vi har. Vi har också ändrat lite på 

kärlen i miljörummet. 

Det blir ytterligare ett kärl för kartonger, 

förpackningar samt ett för plast. 

Dessutom kommer tömning av Wellpapp 

utökas till en gång per vecka. 

Detta kommer medföra en ökad kostnad för 

föreningen och Dig som medlem. 

 

Du kan, som medlem, hjälpa till att hålla 

nere våra kostnader genom att vika ihop 

mjölkkartongerna, mm innan du slänger dem 

och köra till återvinningscentralen med stora 

volymer wellpapp och byggavfall.  

 

Grovsopor och miljöfarligt avfall får inte 

ställas i miljörummet. Föreningen har inga 

rutiner att ta hand om det. Dessa måste DU 

själv köra till återvinningen! Grovsopor kan 

kastas i containern på våra aktivitetsdagar.  

 

Styrelsens arbete den närmaste tiden. 

Lite information om vad styrelsen håller på 

för närvarande. 

Budgetarbetet för nästa verksamhetsår 

pågår. Vi måste uppdatera vår 

underhållsplan och prioritera vilka 

aktiviteter, som skall göras. Takreparationen 

blev dyrare (~200 000 kr) än beräknat på 

grund att taksäkerhetsarbete, vilket enligt lag 

måste göras. 

Förvaltningsavtalet med Riksbyggen skall 

förhandlas om för kommande 

verksamhetsår. 

Uthyrning av föreningslokalen pågår. 

Vi kommer att informera våra medlemmar, 

när vi vet mera! 

 

Glad PÅSK önskar styrelsen.

 

Styrelsen 


