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Trädgårdscontainern  
Idag återgår containern till att vara trädgårdscontainer! 
 

Som vanligt kan Du kasta julgranen där och som vanligt skall den klippas ner. 
Så får fler plats. 
 

Minimastern och kyla 
När temperaturen sjunker under ca 5 gr. Rekommenderar vi, att Du sätter ner 
fläkten till ”bortrest” dvs lägsta hastigheten under natten. Det är lättare att 
transportera kall luft än varm.  
 

Det finns risk för isbildning vid mycket låga temperaturer, då kan man 
tillfälligt stänga fläkten helt. Vad som är låga temperaturer för fläkten kan 
variera från lägenhet till lägenhet. Vid – 10 och där under tror vi är en gräns, då 
Du bör observera fläkten lite extra. 
 

För bästa ventilation, låt fläkten gå i ”mitten läget”. 
 

Vinterväghållningen 
Tänk på, att det är Du själv som skall skotta och salta utanför Din dörr. 
 

Intern och frivillig mail-lista 
På årsmötet kommer denna fråga upp, men den är så bra – så varför vänta. 
 

Tanken är, att om Du vill någon medlem något (t.ex ”vi har stenplattor – finns 
det någon som vill köpa?” Eller ”Två personer på röd scooter har 
uppmärksammts – ha ögonen öppna” eller ”på torsdag är vi några som startar 
med boule” m.m..) så mailar Du och så sänds ditt mail  vidare till de som 
anmält sig till listan. 
 

Maila snarast till info@ingegerd.com. Skriv gärna ”mail-listan” på 
ämnesraden, samt sedan Ditt namn och adress. 
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Vad händer 2011? 
 
Containern kommer den 25/3 
Som vanligt gäller, att Du inte får kasta miljöfarligt avfall. 
 
OBS!  Miljöfarligt avfall lämnar Du på soptippen eller miljöstationerna. 
Nästa gång kommer containern sista helgen i september. 
 

Årsmötet äger rum den 13/4 kl 19.00 
- Dagordning enl § 22 (en inkommen motion). 
- Årsredovisningen med anm.blankett delas ut nästa vecka. 
- Efter mötet info om värmen, ingångna avtal, vattenskador mm. 

 

Spolning av avloppsledningar 
Nu är det 5 år sedan de spolades. Offert kommer att tas in och när det blir tid kommer ny 
info. Man spolar från varje lägenhet.  
 

Byte av filter och rengörning av minimastern 
Det kommer att ske under hösten. Mer information om detta kommer på årsmötet. 
 

Anticimex 
Till hösten är det tid igen för deras kontroll av alla våtutrymmen (Det sker vart 3:e år).  
Detta är en försäkring, som om Du inte själv är vållande till en vattenskada, så ersätter de 
en del av din självrisk, samt det viktigaste, att Du själv får en bedömning av Dina våtrum. 
 

Planteringar 
Under året kommer några delar av våra planteringar att förnyas. 
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5-årsavtal med Öresundskraft 
Föreningen har tecknat ett femårsavtal (med) för leverans av  fjärrvärme och årlig kontroll 
av värmeväxlaren. 

 Avtalet innebär, att de levererar 21 grader till varje rum (under sommarmånaderna 
kan det tillfälligt få doppa under – värmen kommer  inte att stängas under 
sommaren). Temperaturen skall mätas mitt i rummet, alla fönster skall vara stängda 
och värmeväxlaren skall stå i normalläge. Om Du då har under 21 grader lämnar Du 
in en felanmälan som vanlig. 
 

 Öresundskraft kommer en gång om året att kontrollera och rengöra värmeväxlaren. 
Vid rengöringen kan de ev. behöva låna Ditt badrum. OBS kåpan skall Du själv 
rengöra som vanligt. 

 

Föreningens fastighetsförsäkring 
Förs.bol Sveland (fr.o.m. 110501 TRYGG HANSA) har lagt till BOSTADSRÄTTS-
TILLÄGG till vår försäkring. Det betyder, att DU som medlem ej behöver teckna sådant  
tillägg själv  i den egna hemförsäkringen.  

 Du sparar ca 2-300 kr/år. (Men glöm inte säga upp Din egen). 
 Vid skada, som omfattas av bostadsrättstillägget, anmäl skadan till föreningen, 

som skickar anmälan vidare till försäkringsbolaget. 
 Läs mer om försäkringen på Trygg Hansas hemsida eller ring och tala med dem. Det 

finns även en liten blänkare på vår hemsida. 
 

Intern och frivillig mail-lista 
Alla som var på stämman var positiva till denna mail-lista (se motionen i årsredovisning-
en).  
 Anmäl Dig snarast till listan. Maila till info@ingegerd.com 
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Ombyggnad i föreningslokalen 
Preliminärt i juli månad kommer, köket, förrådet och duschen i föreningslokalen att 
renoveras. 
Diskmaskin installeras i köket och porslin, glas och bestick kommer att införskaffas. I 
duschrummet installeras en kabin. 
 
Räkna med att det inte går att hyra lokalen under juli månad. 
 

Gå ej i planteringarna 
Var vänliga gå inte i föreningens planteringar! För de flesta är detta självklart, men 
tydligen inte för alla - flera har setts gå på/igenom våra planteringar. Var vänliga gör inte 
det! 
 

Färg till fönsterblecken  
Du som beställt får en burk i Din brevlåda under helgen. 
 

Den gula färgen 
Beräknas komma den 18 maj. Anslag kommer vid soprummet. 
 

Föreningens fastighetsförsäkring 
Nu har vi vår fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa. Skadedjursproblem anmäler ´Du som 
vanligt till Anticimex. Jag vill också påminna om att i vår försäkring ingår bostadsrätts-
tilläget för varje medlem. 

 

Intern och frivillig mail-lista 
 Nu har lite mer än 1/3 av medlemmarna anmält sig.  
 Första utskicket har gjorts. 

 Anmäl Dig, om Du inte gjort det. Maila till info@ingegerd.com 
 

In för sommar och semester 
Tänk på grannsamverkan. Hjälp varandra att ha uppsikt över grannens lägenhet, då de är 
bortresta. 
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Nya medlemmar 
Vi hälsar välkomna till föreningen.  
                                                                                                                                                          
Anita Kronvall och Torsten Nilsson, läg nr 32. 
Camilla Lindén och Magnus Larsson, läg nr 58 
Rickard Löfgren, läg nr 5 och 
Henrik Jensen, läg nr 65 
 

Föreningens fastighetsförsäkring 
Nu har vi vår fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa. Skadedjursproblem anmäler Du till 
Nomore (0771-12 23 01). 
Jag vill också påminna om att i vår försäkring ingår bostadsrätts-tilläget för varje medlem. 

 

Intern och frivillig mail-lista 
 Nu har lite mer än 1/3 av medlemmarna anmält sig.  
 De första utskicken har gått ut. 

 Anmäl Dig, om Du inte gjort det. Maila till info@ingegerd.com 
 

Detta händer i höst 
 Delar av Föreningslokalen är nu ombygda . 
 Ombyggnaden av lekplatserna blir snart klara. 
 Insugningsgallerna, som sitter på fasaden kommer att bytas av GK. Detta kommer 

knappast att beröra Dig. Lämnas bara som information. 
 Öresundskraft kommer att byta filter och kontrollera minimastrarna och 

termostaterna (troligen i september). Tidpunkten meddelas senare. 
 Anticimex kommer att besiktiga våtutrymmen och vindar den 19-23 oktober. 

Närmare info kommer i början av oktober. 
 

Och så en liten vädjan: Gå inte i eller över häckar och planteringar. 
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Från styrelsemötet den 6/9 

 
Föreningslokalen 
Föreningslokalens kök och duschutrymmen är nu ombygda. Diskmaskin är installerad och 
vi har även köpt in enklare porslin (för ca 30 pers). Vi beslöt också att köpa 4 st hopfäll-
bara sängar så Du kan övernatta gäster.  
 
Följande priser gäller: 
 
Lokalhyra 300:- kr/gång, med depositionsavg på kr 200:-, som Du får tillbaka efter att 
lokalen återlämnats städad. 
 
Sönderslaget porslin kostar f.n. kr 10:-/st. 
 
Övernattning: kr 300:-/natt. 
 
Som vanligt är det Anita A och Anita P i 59:an, som håller i uthyrningar. 
 

Hörnor mot cykelvägar. 
Kommunen kräver att det skall finnas en frisikts triangel om minst 5 meter mot cykelvägar 
och häckar mm får vara högst 80 cm inom denna triangel. 
 

Tyvärr 
har vi fått rapporter från Brf Sara, att de har haft inbrottsförsök .  
 
Det bästa medlet mot inbrott är att lämna full insyn mot Din lägenhet. Det bästa tjuvar vet 
är att jobba bakom höga häckar och plank. 
 
Grannsamverkan är också bra.  
 
Det är också bra om Du håller ögonen öppna och kollar okända besökare, men om Du ser 
ett inbrott – ingrip inte. Ring polisen!   
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Detta händer i höst 

 
Öresundskraft 
Under v 39 – kommer hantverkare att besöka Dig för att kontrollera minimastern och 
termostaten på elementen. Gör plats så de kommer åt alla element. Ev. behöver de även 
låna Ditt badrum för att rengöra minimastern. 
 
Öresundskraft delar ut egna lappar. OBS! glöm inte hänga nyckel i tuben om Du inte är 
hemma. 
 

Grovsopscontainer 
Sista helgen i septemer (och sedan sista helgen i mars) kommer grovsopscontainern, som 
vanligt gäller, att Du inte får kasta något miljöfarligt avfall i den. 
 
Exempel på farligt avfall 
■ Slam från oljeavskiljare. 
■ Motor-, transmissions- och smörjoljor. 
■ Färg- och lackavfall som innehåller lösningsmedel. 
■ Bekämpningsmedel. 
■ Batterier. 
■ Lågenergilampor och lysrör. 
■ Elektronisk utrustning som innehåller farliga 
komponenter t.ex. kvicksilverbrytare. 
■ Förpackningar som innehållit kemikalier som är 
giftiga, mycket giftiga, miljöfarliga eller starkt 
frätande. 
 

Anticimex 
Vecka 45 kommer Anticimex för att kolla alla våtdelar i Din lägenhet, samt i 
förekommande fall Din vind. ”Lapp” kommer  senare.  
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