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MEDLEMSINFO SEPTEMBER-2015 
 
INFO OM BRANDINSPEKTION AV VÅR FASTIGHET 
 
Som styrelsen tidigare har meddelat så genomförde Räddningsverket en brandsinspektion av vår 
fastighet tidigare i somras 
Denna inspektion utmynnade i ett föreläggande från Räddningsverket där fastigheten måste åtgärdas 
på en rad punkter. 
 
Vi måste byta ut samtliga lägenhetsdörrar mot sk brandklassade dörrar. Vidare måste vi byta ut källar 
resp vindsdörrar. Vi måste även täta mellan våning 3 och vind. 
Detta är ett ganska omfattande projekt och delar av styrelsen håller nu på att infodra offerter etc från 
brandkonsulter, dörrföretag byggföretag samt projektledning. 
 
Vi är även skyldiga att kolla upp att samtliga lägenheter har en brandvarnare. Vi ber er därför att 
meddela Linnea Karlsson i uppgång A, linneamkarlsson89@gmail.com, om ni har eller icke har 
fungerande brandvarnare. 
 
NYA STADGAR & ANDRAHANDS UTHYRNING 
 
Som Ni säkert känner till så har föreningen uppdaterat sina stadgar. Under § 9 så finner ni att 
föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahands uthyrning. Styrelsen har på styrelsemöte den 
2015-09-15 beslutat att denna avgift skall vara 5% av gällande prisbasbelopp. 
Ovan träder i kraft vid årsskiftet 
 
FILMNING AV AVLOPPSRÖR I MARK 
 
Styrelsen kommer att genomföra filmning av avloppsrör i mark för att kunna säkerhetsställa att dessa 
fortfarande är i gott skick. I och med detta behöver styrelsen komma in ett antal källarförråd.  De 
medlemmar det gäller kommer att informeras via email i god tid.  
 
CONTAINER 
 
I samband med fixardagen den 4 oktober kommer föreningen hyra en container då vi skall slänga en 
del saker. Denna container kommer att vara låst. Efter fixardagen vid  16:00 kommer vi dock låsa upp 
containern så att föreningens medlemmar har möjligt att slänga egna saker. Dock får ej elartiklar, 
miljöfarligt avfall, gips samt stoppade möbler med fjädrar slängas i containern. Containern kommer att 
låsas igen vid kl 21:00 
 


