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✓ Ny automatisk öppning av 

entrédörr 

Den gamla trasiga knappen för automatisk 

öppning av entrédörren är utbytt till en tag-

läsare. Detta innebär att dörren öppnas 

automatiskt om du har den inställningen på 

din tag och lägger tag:en på läsaren (under 

våra anslagstavlor). Vi vill gärna begränsa 

användning av automatisk öppning till endast 

de som verkligen behöver det. Detta blir 

samtidigt ett säkert sätt att inte ovälkomna 

gäster smiter in när dörren står i öppet läge. 

 

✓ Inför OVK (Obligatorisk 

Ventilations Kontroll) 

Med risk för att bli tjatiga vill vi ändå meddela 

att Franska Bukten utför fortfarande arbeten i 

de lägenheter som önskade hjälp med utbyte 

av fläktar. Så snart detta är genomfört 

kommer en OVK-besiktning att göras av alla 

lägenheter. 

 

✓ Nya medlemmar 

Vi välkomnar Helena och Daniel Dolfe som 

flyttat in på våning 4. 

 

✓ Stamspolning 

En stamspolning kommer att genomföras 

under vecka 44, se anslag i entrén samt var 

observant med info som kommer i din 

brevlåda.  

 

 

✓ Inventering av vindsförråd 

Just nu håller vi på med inventering av 

vindsförråd. Dels vill vi säkerställa att alla 

lägenheter har ett tillhörande förråd. Utöver 

detta finns några få extra förråd som vi också 

inventerar och ser över.  

Vi har också låtit justera dörren in till vinden 

då den varit sned och kärv men är nu lätt att 

öppna igen. 

 

✓ Cyklar 

Hösten är här och användande av cyklar 

minskar. Vi vädjar till dig som inte använder 

cykel dagligen att placera den i vårt cykelrum.  

 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Bosse Svensson som hjälpt till att sätta 

upp ny anslagstavla. Den nya tavlan har 

placering mitt emot hissdörren i 

entréplanet. 
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