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 Sophantering 

Stockholm Vatten och Avfalls entreprenör 

tömmer numera vårt hushållsavfall i 

”sopkarusellen” på måndagar och torsdagar. 

Vi får ofta stopp i sopröret på grund av för 

stora påsar och kartonger. Därför vill vi 

uppmana dig att inte fylla soppåsen överfull 

samt komprimera innehållet innan du knyter 

ihop den. Påsen ska inte pressas in genom 

lucköppningen. 

Tillslut påsen noga så att dålig lukt inte sprids 

upp till våningsplanen. 

 Fönsterbytet 

Rustik tackar för att ni har varit bra på att 

lämna nycklar till lägenheterna och plockat 

undan så de kan göra sitt jobb. Vi hoppas på 

fortsatt gott samarbete. 

Fönsterbytet löper på, dock har Rustik 

problem med leveranser från fönstertill-

verkaren. I några lägenheter kommer därför 

en del fönster att bytas ut senare. 

Kvarvarande lägenhetsinnehavare kommer att 

kontaktas av Rustik när det är dags att lämna 

er nyckel. När arbetet ska besiktigas behöver 

ni lämna nyckeln igen. 

 Rengöring m.m. i garaget 

Styrelsen har beställt rengöring av 

garagegolvet och lagning av betonggolv i 

nedfarten. Samtidigt kommer linjer för 

respektive parkeringsplats att målas. Tiden för 

arbetet är inte bestämd ännu, men jobbet är 

tänkt att ske senare i höst. 

Om du kommer att vara bortrest en längre tid, 

kontakta någon i styrelsen, eftersom alla bilar 

måste flyttas ut. Detaljerad info kommer 

senare. 

 Hyreskontrakt garageplats 2018 

De nya hyreskontrakten för garageplatserna 

kommer att delas ut i brevinkasten vid 

månadsskiftet okt/nov.  

 Budget 2018 

Budgetarbetet för nästa år har påbörjats och 

skall vara slutfört till årsskiftet. 

 Hemsidan 

Vi vill påminna om att information om vår 

förening och fastighet finns på hemsidan: 

www.karlavagnen34.se 

Läs gärna den. Hittar du felaktigheter eller 

gammal information är vi tacksamma om du 

meddelar oss i brevlådan eller per mejl: 

styrelsen@karlavagnen34.se 

 

 Till sist … 

…vill vi önska er alla en mysig höst! 

 

 

Hälsningar 

Styrelsen 
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