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Badrumsprojektet 
Projektet startar den 22 september och på-
går t.o.m. 13 mars 2009. Det är fråga om 
renovering av 33 badrum. Projektet är in-
delat i fyra etapper, där tre genomförs i 
höst och den fjärde i vår. Under julveck-
orna görs uppehåll. Under fyra perioder, 
som kommer att vara i drygt en vecka var-
dera, kommer det att uppstå bullerstör-
ningar. 
 Under hela projekttiden stängs bastun 
för bastubad. Dusch och wc kommer att 
behövas för hantverkare och för bostads-
rättshavare som blir utan badrum under 
pågående arbete. Anslag sätts upp. 
 Tvättstugorna utrustas med duschkabin 
och används endast för dusch mellan 6–9 
på morgonen och 17–22 på kvällen mellan 
22 september och 19 december i år samt 
mellan 7 januari och 13 mars nästa år. An-
slag kommer upp. 
 
OBS! Utställningen i snickarboden har 
kompletterats med en kommod.  

Energideklarationen 
Energideklarationen är klar. Vår fastighet 
får snudd på mer än godkänt. Vi har ge-
nomfört ventilationskontroll och vi har 
installerad värmepump. I slutet av rappor-
ten står: "Eftersom Ni redan har värme-
pump finns inte så stort utrymme att utföra 
energibesparande åtgärder. Er pump tar en 
del energi och ger Er tre delar tillbaka. Den 
största besparingen är därmed redan  
 
 

 
 
 
inhämtad." Anslag måste sättas upp på 
våra anslagstavlor.   

Gården 
Det är bra att lekplatsen kommer till an-
vändning. Men vi ber föräldrar att sopa 
upp sand som hamnat bredvid sandlådan. 
En brunn finns strax bredvid. Borste och 
skyffel finns i förrådet i uppgång 26.  

Efter önskemål från några medlemmar 
utreds att ordna ett vindskydd av något slag 
vid pergolan. 

Anmälan på förhand  
Styrelsen vill erinra om att alla renove-
ringar som på något sätt berör vattendrag-
ning måste godkännas av styrelsen på för-
hand. Detta är angeläget även ur försäk-
ringssynpunkt; att vi inte bygger in något i 
vår fastighet som försäkringsbolaget senare 
inte anser är tillfyllest. Likaså är det ange-
läget att reparationer som kan innebära 
bullerstörningar för grannar också medde-
las styrelsen på förhand.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


