Informationsblad 46
1. Förberedelser inför OVK

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) kommer att ske i fastigheten före september
månads utgång. Styrelsens målsättning är att en OVK ska göras före sommaren.
2. Ny ordningsregel om att fönsterna i de gemensamma delarna av föreningens fastighet ska
hållas stängda
Ett tillägg har gjorts till föreningens ordningsregler under rubriken ”Säkerhet”:

Ordningsregeln har nu följande lydelses:
Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
Låt inte ytterportar stå uppställda utan bevakning.
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
Lämna inte förrådsdörrar eller dörrar till gemensamma utrymmen olåsta.
Fönster i de gemensamma delarna av fastigheten ska hållas stängda.
3. Brandskyddet inom föreningens fastighet
Ett informationsblad om hur medlemmarna ska förhålla sig vid brand kommer att läggas i
medlemmarnas brevlådor.
Medlemmarna har uppmanats att kontrollera sina brandvarnare i lägenheterna. Särskild lapp
finns uppsatt på anslagstavlorna.
En särskild flik om säkerheten har lagts upp på föreningens hemsida.
4. Cyklar i undercentralen
Ett antal cyklar har ställt ner i undercentralen. Styrelsen har försökt hitta ägarna till cyklarna
utan framgång. Ytterligare två cyklar har tillkommit. Styrelsen har nu beslutade att cyklarna i
undercentralen ska transporteras bort.
5. Störningar i fastigheten
Störningar i forma av hög ljudvolym under två helgnätter i mitten på januari har rapporterats
till styrelsen. Eftersom det inte gått att fastställa från vilken lägenhet störningarna kommit,
har styrelsen inte kunnat vidta några åtgärder.
Medlemmarna uppmanas att, när de känner sig störda, meddela styrelsen datum, tid på
dygnet och från vilken lägenhet störningen kommer.
6. Reparation av kajen
Kajen kommer att repareras med början den 20 februari i år. Arbetena beräknas vara klara i
april i år. Båttrafiken kommer inte att påverkas.

7. Sopnedkasten
Medlemmarna uppmanas att bara slänga hopknutna påsar med hushållssopor i
sopnedkasten. Vinboxar, pizzakartonger ,och dylikt orsakar stopp med kostnader som följd.
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