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Våren närmAr sig
Det spirar i rabatterna och snödropparna tittar fram. 
Det känns skönt efter en lång och mörk vinter.

Helgen den 11-13 april finns en container på plats så vi 
alla kan röja i lägenheter och förråd.

Preliminärboka redan nu lördagen den 10 maj för gemen
sam vårstädning. Förra årets städdagar var mycket 
uppskattade och mycket blev gjort. Mer information om 
städdagen kommer när det närmar sig.

VentilAtionsbesiktning i AllA 
lägenheter i slutet AV mArs
Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att utföra OVK 
(Obligatorisk VentilationsKontroll) vart sjätte år. Kontrollen 
kommer att genomföras under andra halvan av mars. 

Vid besiktningen kontrolleras och justeras ventilation och 
fläktar i hela fastigheten och i samtliga lägenheter. 

Tillträde kommer att behövas till samtliga lägenheter och 
vi återkommer med information om inlämning av nycklar 
mm inom kort.

Om du har problem eller frågor om ventilationen i din 
lägenhet ber vi dig lägga en lapp i Arkens brevlåda och 
beskriva ditt problem.

komplettering AV nyA låssystemet
från mitten av februari kommer arbeten att utföras 
för att komplettera det nya låssystemet för taggar.

Det gäller:
• Dörrarna till gångarna mellan port 18 och 20
• Entrédörrarna mot brandtrapporna
• Dörrarna till vinden
• I hissarna

Styrelsen och fastighetsskötare nås på: 
arken@comhem.se  •  Brevlådan mittemot hissen i port 20  •  Telefon 08-97 45 92 (telefonsvarare)



brAndVArnAre
Frågan om vem som ansvarar för brandvarnare i lägen
heterna har tagits upp med styrelsen. Arken tillämpar 
rekommendationerna från Statens Räddningsverk för 
hantering av brandvarnare, vilket innebär att: 

• Föreningen ansvarar för att sätta upp brandvarnare i 
alla lägenheter och för brandvarnare i gemensamma 
utrymmen.

• Boende ansvarar för underhåll därefter, dvs att 
kontrollera att brandvarnaren fungerar och att byta 
batterier. Förslagsvis används Litiumbatterier med 
lång hållbarhet.

sophAnteringen - återkoppling
Övergången till den nya sophanteringen gick utan större pro
blem. Nu känns det som att alla är bekväma med hur behål
larna fungerar och det har inte kommit några klagomål från 
entreprenören på att det ligger fel sorts sopor i behållarna.

Sopkarusellerna i soprummen är hämtade utan kostnad 
av en skrothandlare och soprummen kommer att saneras 
och därefter målas. Vi återkommer om hur vi alla kan dra 
nytta av det nyvunna utrymmet.

Lite senare under våren kommer vi att så gräsfrö i jor d
ytorna runt sopkärlen. Vi är tacksamma om ingen går över 
jorden förrän det finns en ordentlig gräsmatta. 

tVättstugAn
ny stor tvättmaskin köps in
Den stora tvättmaskinen har gjort sitt och kommer att 
bytas ut. Vi kommer att köpa in en ny stor maskin som 
också klarar viss mattvätt. 

mangeln renoverad
Under en tid har det varit problem med mangeln. Tvätt har 
fastnat eller mangeln har inte matat in tvätt på rätt sätt. 
Mangeln är nu renoverad.

VAlberedningen
Årsstämman hålls den 10/4. Om du är intresserad av  
att arbeta för föreningen eller har förslag/synpunkter  
på styrelse kontaktar du valberedningen:
Nils Göran Castillo, port 18 eller Eva Medin, port 20. 

ett litiumbatteri räcker i ca: 10 år.

tips:
Platta till och släng tomma 
vindunkar, pizzakartonger 
och annat av grövre papp i 
återvinningen utanför ICA.

Styrelsen och fastighetsskötare nås på: 
arken@comhem.se  •  Brevlådan mittemot hissen i port 20  •  Telefon 08-97 45 92 (telefonsvarare)

nu kAn du borstA 
bort grus och snö
Föreningen har köpt in fotskrapor 
med borstar så man kan ta 
bort grus och snö som annars 
följer med skorna in i huset och 
lägenheterna. 


