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Renoveringen av de långa gångarna på övre källarplanet klar 

Renoveringen är nu klar i båda husen, och många positiva kommentarer har hörts.  

I syfte att spara på energianvändningen är belysningen i gångarna detektorstyrd,  

d v s tänds upp så fort du öppnar dörren till gången och börjar gå. Styrelsen avser att  

under de första månaderna nästa år renovera hisshallarna på övre och undre  

källarplanen, i linje med förnyelsen av de långa gångarna. 

 

Fördjupad service av föreningens 16 hissar 

En fördjupad service av alla 16 hissar, i förebyggande syfte, har kommit igång. Detta  

viktiga arbete kommer att fortsätta efter helgerna, så att alla hissar ska kunna fungera 

bra och vara säkra under de kommande åren. Den fördjupade servicen bygger på en  

fackmannamässig inspektion och detaljerad genomgång av alla hissar tidigare under  

hösten.  

 

Nyligen renoverade kontorslokaler högst upp i husen finns nu att hyra 

Föreningen har hyresintäkter från ett antal kommersiella lokaler i de två fastigheterna. 

Nyligen är några kontorslokaler högst upp i husen (på cirka 47 kvm vardera) 

färdigrenoverade och kan förhyras. Den som är intresserad och vill veta mer om  

dessa ljusa och snygga kontorslokaler med vidsträckt utsikt, kontaktar föreningens  

förvaltare (Lars.Carlsson@hsb.se; telefon: 010-442 14 83). 

 

Problem med belysningen på innergården 

Det har under en tid varit upprepade problem med belysningen på innergården. 

Felsökning pågår, och förhoppningen är att det ska gå att lösa så snart det är möjligt.  

I sämsta fall kan det dock visa sig vara ett svårfunnet fel och därför komma att dra ut  

litet på tiden. 

 

Föreningsexpeditionens öppettider under jul och nyår 

Föreningsexpeditionen har öppet normalt både måndagen den 28 december  

kl 08:00 – 09:30 och måndagen den 4 januari 2021 kl 08:00 – 09:30. 

 

Var noga med att slänga sopor och papper/emballage på rätt sätt och ställe 

Under de kommande helgerna är det viktigt att alla ser till att slänga sopor och annat  

avfall på rätt sätt och rätt ställe. För att underlätta detta, och undvika att det blir stopp 

 eller problem med nedkasten på avfallsstationen på gården, kommer det att finnas 

 särskilt utplacerade sopcontainrar på insidan vid undre garagets infart (40-huset) och  

utfart (30-huset) för emballage och papper från julklappar och dylikt. 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

Styrelsen önskar alla boende en God Jul och ett Gott Nytt År.  

För att det ska bli så, var försiktig med levande ljus under helgerna, och följ  

myndigheternas råd, restriktioner och föreskrifter så att smittspridningen av  

corona-viruset begränsas så långt möjligt! 
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