
ÖVRIGA FRÅGOR efter årstämman den 21 oktober 2015 
RENOVERINGAR 

Li Hellström ställde fråga om renoveringar och tider när man kan hålla på med renovering. 

Det finns trivselregler i lägenhetspärmen där det står att ”vid renoveringar/ändringar ska också hänsyn 
tas så att borrande, bilande och hamrande endast sker på dagtid mellan kl 9 och 16 och ej på helger.” 

Bo Sahlholm minns att det har kommit in och besvarats en förfråga om bilning. Mats  Chatelain 
frågade när detta hände. 

Li Hellström påtalade att det har varit under fyra veckor i somras och hon hade otur att ha semester tre 
av dom. Det har pågått till halv nio på kvällen. Hon fick svar från styrelsen att man måste ha en 
förståelse för att man vill göra fint i sin lägenheten. 

En annan medlem ställde frågan vad ska man konkret göra om någon bilar en lördag kväll? Till vem 
ska man vända sig till i styrelsen när det känns akut. Gunder tyckte att ett bra sätt är att man vänder sig 
direkt till grannen och ber den att sluta med det. Li har också gjort detta men ingen i lägenheten kunde 
prata svenska. 

PLUPPEN FÖR TVÄTTSTUGA 

Det behövs en inventering. Många saknar en sådan, det finns instuckna lappar istället m.m. 

BRANDSLÄCKARE 

Det finns en brandsläckare på nedre botten i varje hus. Om man bor t.ex. högst upp och är äldre är det 
jobbigt att springa ner och hämta brandsläckaren när det börjar brinna. Man kanske skulle ställa en till 
på plan två. 

Mats Chatelain har påtalat att det är lämpligt att man har sin egen brandsläckare och brandfilt. Oftast 
börjar det brinna i kök. Närmare anvisningar finns i lägenhetspärmen och styrelsen kommer ut 
ytterligare med tips i infobladet. 

Ingrid påtalade att för några år sedan gick någon runt och sålde liknande produkter. I övrigt vill hon ge 
ett stort tack till Anders och Micke som har byggt fantastiska kompostlådor i trä. 

Anders Rosswall har beskrivit närmare hur man ska använda dessa: 

Det finns tre komposter, en som står vid Södra Kungsvägen 228, en vid Västra Allén 16 och en står 
nedanför Äppelstigen 2. Komposten som byggdes nyligen står väldigt centralt, dvs. öster om Västra 
Allén 16, vid parkeringscarporten. I den lådan finns två fack, man ska dock inte fylla i båda samtidigt 
utan vi fyller på det ena facket tills det blir fullt och sedan börjar vi med nästa. Det man ska slänga i är 
trädgårdskompost – blommor, löv, krukväxter dock inga kraftiga grenar eller matrester. 

För grenar och grövre ris finns en annan låda nedan Äppelstigen 2, som kommer tömmas på städdagen 
i container. 

UTHYRNING AV FÖRENINGENS BODAR 

Gunder ställde frågan om några av bodarna är uthyrda. Sven svarade att två lägenheter (etage-
våningar) saknar s.k. våningsskrubb och de utrymmen är alltså inte uthyrda utan tilldelade. Det finns 
dock en bod extra som hyrs ut och betalningen för denna styrs av ett upprättat avtal. Jan och Sven har 
tidigare gjort en förrådsutredning och där står det klart och tydligt vem som har vilket utrymme.  


