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✓ Nya medlemmar 

Vi hälsar My och Viking Huss välkomna till 

lägenhet 637. De flyttar in på fredag 16/11.  

✓ Radonmätning 

De lägenheter som kommer att få mätdosor 

installerade för radonmätning har aviserats 

från företaget Radea. Dosorna kommer att 

placeras ut onsdagen 14/11 och hämtas in  

ca 2 månader senare. 

✓ Filter till vädringsluckorna 

utdelade 

För att få en bra inomhusluft behöver filtren i 

vädringsluckorna bytas ut en gång om året. 

Föreningen har bekostat dessa istället för att 

var och en ska behöva köpa filter till en dyrare 

peng. TACK Douglas för att du delade ut dem 

i brevinkasten! 

✓ Fönsterbytet 

Fönsterentreprenaden är nästan i hamn. De 

sista besiktningsanmärkningarna åtgärdas på 

fredag. Sen återstår slutmöte för att se att vi 

fått all dokumentation och göra upp det sista. 

Om ni har någon anmärkning kvar att göra så 

mejla direkt till ordforande@karlavagnen34.se 

och skriv ”Felanmälan fönster” samt 

lägenhetsnummer i raden för Ämne. 

✓ Garageplats ledig för bil 

Vi har fått en garageplats ledig igen om någon 

är intresserad, eller känner någon som vill 

hyra. Kontakta Lena i styrelsen eller mejla till 

styrelsen@karlavagnen34.se. 

Styrelsen har lyckats hyra ut platser till tre MC 

i ett hörn av garaget som stått outnyttjat 

tidigare. 

✓ Hyreslägenheter 

Kompletterande besiktning har utförts av våra 

tre hyreslägenheter för att se vilket underhåll, 

eller andra åtgärder, som behövs. 

✓ Energideklaration 

En ny energideklaration är beställd att utföras 

av SBC. 

✓ Ny anslagstavla 

En ny anslagstavla för meddelanden från 

styrelsen kommer att sättas upp på väggen 

till höger om föreningens brevlåda i entrén. 

Den kommer synas väl när man kommer ner 

från trappen. 

✓ Brandsyn 

En översyn att våra brandredskap fungerar är 

under upphandling och tänkt att genomföras i 

november/december. 

✓ Glöggmingel 

Styrelsen bjuder in alla boende i huset till 

glöggmingel i entrén söndagen den 

9 december kl. 16. 

 

Till sist ett stort TACK till: 

• Peter Hertz som fixat datorn till övervaknings-

kamerorna så allt fungerar igen. 
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