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INLEDNING 
 
Vi hoppas att alla har kunnat njuta av den 
svenska sommaren trots Coronapandemin.  
Vi har varit relativt förskonade i huset och 
uppmanar alla att fortsätta att följa 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
rekommendationer. Extra viktigt är att vi 
håller rent i våra gemensamma utrymmen. 
 
Styrelsen informerar här om  
• Informationen till medlemmarna 
• Städdag inställd 
• Soprummet 
• Tvättstugan 
• Polering entréer 
• Byte portkod 
• Rutiner för felanmälan 
• Kontaktuppgifter till styrelsen 
 
 
INFORMATIONEN TILL MEDLEMMARNA 
Styrelsen har startat en översyn över hur 
Informationen till medlemmarna kan göras på 
bästa sätt. Vi ser över vår hemsida med avsikt 
att göra den mer lättillgänglig och aktiv med 
aktuell information samt kombinera det med 
information via sms när vi behöver nå ut med 
snabb information. Vi kommer att återkomma 
inom kort med mer information och hur alla 
medlemmar ska kunna ta del av 
informationen på ett så enkelt sätt som 
möjligt, även om ni inte har tillgång till dator. 
 
 

INSTÄLLD STÄDDAG                                         
Som vi informerat om tidigare så ställde vi in 
vår gemensamma städdag i våras pga den 
rådande pandemin. 
Vi kommer istället att sätta upp en lista på 
dörren till soprummet där de städaktiviteter 
som vi brukar göra finns listade.  
Vi uppmanar var och en att bidra genom att 
skriva upp sig på listan för att genomföra 
någon av aktiviteterna.  Aktiviteterna 
beräknas genomföras under perioden 14-27 
september. 
 
SOPRUMMET 
Styrelsen har sedan tidigare beslutat att 
sanering av sopkärl och soprum bör göras en 
gång per år.  
Saneringen är nu beställd till mitten av 
september.  
Vi vill gärna påminna om att det är allas ansvar 
att soprummet hålls rent och snyggt och att 
grovsopor inte lämnas där utan att de ska 
lämnas i avsedda kärl tex på Polhemsgatan. 
 
TVÄTTSTUGAN 
En av tvättmaskinerna har gått sönder och 
service är beställd och kommer den 14:e 
september. 
Vi vill återigen påminna att när det gäller 
ordningen i tvättstugan så finns det klara och 
tydliga regler anslagna om vad man förväntas 
göra innan man lämnar tvättstugan efter sitt 
tvättpass. Naturligtvis ska man sopa och 
svabba av golvet efter varje användning. 
Tvättstugan ska alltid lämnas i väl städat skick 
av den som tvättat senast! 
 
 
POLERING ENTRÉER  
Vi har beställt en polering av golven i våra 
entréer för underhåll av golven nu inför 
stundande höst och vinter. 
Planerat till vecka 40, preliminärt datum den 
28:e september. Vi kommer att sätta upp 
anslag vid hissarna med exakt datum och tid. 
Detta kommer att göras sen kvällstid för att 
kunna härda under natten. Detta innebär att 
vi inte kan gå på golvet under den tiden. 
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BYTE PORTKOD  
Byte av portkod kommer att ske söndag 4 
oktober, ni kommer alla att få information i 
brevlådan i god tid innan. 
 
 
RUTINER FÖR FELANMÄLAN 
Om något är fel eller trasigt i föreningens 
gemensamma utrymmen, t.ex. att maskiner i 
tvättstugan inte fungerar, eller att någon 
lampa är trasig i trapphusen ska felanmälan i 
första hand göras via föreningens e-
postadress, och i brådskande ärenden genom 
telefonkontakt med någon i styrelsen. 
 
Till ansvariga för att åtgärda fel i trapphuset 
på Hantverkargatan 62 har Marcus Sundberg 

och Jessica Kirchmeier utsetts och på Olof 
Gjödingsgatan 2 Lars Nordin och Per 
Björklund. 
 
 
 
KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
Ordinarie ledamöter: 
Elisabeth Nordin, ordförande, 070-307 78 81 
Per Björklund, 070-666 42 02 
Susanne Thornqvist, 070-204 37 38 
Jessica Kirchmeier, 0734-39 06 26 
 
Suppleanter: 
Marcus Sundberg, 0707-55 88 06 
Sara Norman, 073-401 30 64 
 

	


