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✓ Entrédörrar och automatisk 

öppning 

Vi har fortfarande problem med våra dörrar, 

både i entré och dörren till gården. 

Detta beror på att gångjärnen inte är tillräckligt 

starka för den belastning de har idag med 

många in och utpasseringar. 

Den automatiska dörröppnaren är i första 

hand till för de som inte kan öppna dörren av 

egen kraft. Vi är tacksamma om alla kan 

trycka till dörrarna om de inte går igen av sig 

själva. Vi kommer under hösten att förbättra 

detta. 

 

✓ OVK (Obligatorisk Ventilations 

Kontroll) 

I våras gjordes arbeten i varje lägenhet 

gällande ventilation och fläktar. Vi anlitar 

företaget Franska Bukten för detta. Under 

slutet av augusti/början av september kommer 

arbetena med att installera nya kolfilterfläktar 

ske för er som önskat hjälp med detta. 

Kontakt kommer att tas av Franska Bukten 

från och med nästa vecka för att komma 

överens med var och en när det är lämpligt att 

utföra arbetet. Så snart allt arbete med 

installationen är klar så kommer en ny 

besiktning att genomföras i alla lägenheter för 

att vi ska få en godkänd OVK. 

✓ Allmänt underhåll 

Vi har upptäckt att tvättstället i tvättstugan 

läker vatten. Vattenlås och rör kommer därför 

att bytas. 

Dörren till vinden är kärv och svår att öppna, 

detta kommer vi åtgärda genom justering av 

dörren. 

 

 

 

Lysrör och armaturer har under sommaren 

gått sönder. Dessa är identifierade och 

kommer att bytas ut inom kort. Det gäller bl a 

lysrör till utrymningsskylt samt armaturer i 

garaget. 

En av våra brandsläckare har blivit stulen. En 

ny är inköpt och kommer sättas upp. 

✓ Kräftkalas 

Vi välkomnar medlemmarna i huset till 

kräftkalas den 2 september. Kalaset håller till 

på innergården. Mer info kommer. 

 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Birgitta Källving som under sommaren 

har haft möjlighet att hålla ställningarna här 

hemma i fastigheten och bl a tömt 

föreningens brevlåda. 
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