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*Tillsammans med detta nyhetsblad så kommer även ett erbjudande från SECOR/DALOC 
Säkerhetsdörrar. Detta innebär med alla dom fördelar som en säkerhetsdörr innefattar att vi nu kommit 
ner i ett pris om 12 300 kr/13 300 kr (beroende på antal) för varje lägenhets innehavare. Dom erbjuder 
också en avbetalningsplan om 12/24 månader för dom som så önskar.

Vänligen ta del utav detta, vid intresse så lägger ni Er intresseanmälan i föreningens brevlåda (Trappa 
B) senast den 20/9 så sammanställer vi dessa och lämnar vidare till SECOR/DALOC som därefter 
kontaktar var och en. I samband med detta har styrelsen även ambitioner att påbörja en renovering 
utav alla trapphusen. Här kommer då att sättas upp centrala brevlådor för alla, tidningshållare till varje 
lgh samt en hel del snickeri, el och måleri arbete. Offertgivning på detta har påbörjats och beslut 
väntas inom kort.

* VAD har hänt mera?

- Vi börjar se slutet på vårat stora problem med taket. Terrasserna börjar bli klara, hela taket 
är renoverat o ny klätt och samtliga (17st) skorstenarna är reparerade eller nymurade. Arbetet 
beräknas klart inom de närmaste veckorna. Lite måleri jobb, el arbete kvarstår sedan skall 
terrasmattorna på plats – därefter kan vi öppna upp för Er att njuta av dom sista fina höst 
dagarna.

- Tvättstuga 2 (Trp A) har fått en ny tork tumlare samt kall mangel.
- Våran nya hemsida är under bearbetning och vi kommer förhoppningsvis att kunna presentera 
den under hösten också.
- Saneringen utav källare utrymmen är genomförd med hjälp utav HSB.
- Cykelparkeringen har blivet betydligt bättre den senaste tiden. Tack vare att vi rensade upp 

här i våras samt kommunen bidrog med ett nytt ställ på gräsplanen mot Lundbergsgatan. 
Dock förkommer det tyvärr fortfarande en del okynnes vandalisering o stölder men det är ett 
betydligt större problem. Så för tillfället kan vi bara erbjuda ett låst utrymme i källarplan vid 
tvättstuga 2  (Trp A) – dessvärre en väldigt besvärlig trappa.

- Vi har fått 3 nya medlemmar i föreningen, samtliga i B-trappan: Jönsson, Casper Dudarenko 
och Magdalena Olsson/Fredrik Ny. Vi hälsar dessa Välkomna 

• Styrelsen kommer att sammankalla Er alla till ett informations möte snart, prel. på Rest 
Tuppen men vi ber att få återkomma med exakt datum så snart lokal -bokning är klar.

* Slutligen vill vi önska att alla hjälps åt att hålla snyggt/välstädat efter sig i tvättstugor, 
trappor, källare, vind samt miljöstationer. Tänk på att sopnerkasten är enbart för 
hushållssopor (EJ mattor, kuddar, morgonrockar osv). Det kostar föreningen ”stora pengar” 
att reparera/ återställa detta varje gång. Skymande eller ej sorterbara föremål – vänligen 
kontakta Uno för tips eller hjälp. 
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