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 Soprummet är rent! 

Äntligen har vi fått soprummet städat. Det är vi 

tillsammans i föreningen som betalar för 

städningen. Nu är det upp till oss alla som 

använder det att hålla det rent och fint!  

 Entrédörren 

Entrédörren är lite tjurig ibland. Den stänger 

inte riktigt som den ska. Tills vi fått det 

åtgärdat, se till att dörren stänger igen efter 

dig, eller dra igen dörren när du går ut/in. 

 Duschen och bastun 

Styrelsen har beslutat att stänga duschen och 

bastun pga. att plastmattan (tätskiktet) inte är 

helt och tätt. Vi gör avstängningen för att 

undvika vattenskador. Har du kvitterat ut en 

nyckel kan du lämna igen den till Erika 

Ljungström på plan 2. 

 Fönsterbytet i höst 

En lapp med information om bland annat 

preliminära tider för fönsterbytet finns snart i 

din brevlåda. Läs den för att ta del av vad som 

sker! 

 Soptunnan i garaget 

Vi har beslutat i styrelsen att soptunnan i 

garaget kommer att tas bort. Men om du 

enbart använder den till lite skräp från bilen 

eller fickan så får den stå kvar ett tag till på 

prov.  

Har du en hel påse med skräp, vänligen knyt 

ihop den och ta med upp till sopnedkastet/ 

soprummet istället. 

 

 Bekämpning av råttor 

Nomor har varit här och ska lämna förslag på 

hur vi får bort råttorna i soprummet och i 

undertaket i nischen. Fällorna som står i 

soprummet har inte gett något resultat. 

Storholmen hjälper oss därefter med åtgärder 

som ska säkerställa att råttorna inte kommer 

in i fastigheten framöver. 

Om du ser någon råtta eller spillning efter 

råttor i huset, vänligen meddela styrelsen. 

styrelsen@karlavagnen34.se 

 Till sist hälsar vi… 

Annica Woods välkommen till oss i 

föreningen. Annica flyttar in i Lars Filipssons 

lägenhet på plan 6 den 1 augusti. 

 

 

Trevlig sommar! 

Styrelsen 
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