
Informationsblad nr 91, 2023-01-20 
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Årsstämma kommer hållas tisdagen 23-04-18  

 

Brandinspektion har genomförts, fastigheten och utrymningsvägar är i god kondition, dock 

har vi anmärkningar att lösa inventarier är placerade i trapphus och förrådsgångar vilka 

omgående måste tas bort. Cyklar i trapphus och under trapp samt dörrmattor och annat 

brandkänsligt material måste tas bort från trapphusen. Endast rullatorer och chassin 

till barnvagnar får placeras i trapphusen och då under trapp i 7A. Kvarvarande mattor, 

cyklar mm kommer beslagtagas per 23-01-31 av fastighetsskötare, men kan under en 

övergångsperiod lösas ut mot en administrativ kostnad.  

 

Varje boende ansvarar för att ha fungerande brandvarnare och brandfilt i lägenheten 

 

Cyklar skall vara placerade på angiven plats (se ordningsreglerna). Vi alla måste samsas om 

utrymme i cykelrum, varför samtliga ser över och märker sina cyklar. Omärkta cyklar 

kommer tas bort. För cyklar som inte används frekvent finns möjlighet att placera dem i 

källaren (plan -3). 

 

Handverktyg, borrhammare, skruvdragare, trappstege mm finns i teknikrum plan -3 för 

utlåning till medlemmarna. 

 

Elförbrukning för perioden september till november kommer i samband med månadsavi för 

februari. Kompensation för höga elpriser kommer betalas ut efter utbetalning till föreningen 

har skett, förhoppningsvis i samband med månadsavi för maj. Ersättning baseras på 

förbrukning. 

 

Den nye ekonomiska förvaltaren har informationssida för medlemmar, som kommer utnyttjas 

för information till medlemmarna. Inloggning via bank ID (www.NABO.se).  

 

Påminner om att sortera matavfall och utnyttja avfallskärlen, då det är krav enligt ny 

lagstiftning. 

 

Tyvärr har vi haft ny åverkan på fastigheten, men krossat glas i entrén till 7A. Nytt glas är 

beställt. 

 

23-03-15 kommer OVK att genomföras vilket kräver tillträde till samtliga lägenheter. 

 

Vi behöver fler som aktiverar sig i förvaltning och skötsel av fastigheten, kontakta 

valberedningens ordförande Björn Andersson (bjornmarg@hotmail.com) för att intresse att 

hjälpa till i styrelse eller andra uppdrag. 

 

Vi har två ”Whats Up” grupper som alla medlemmar kan ansluta sig till: 

1. Lån av varandras P platser i garage Inloppet om man har gäster. Idag ca 25 

medlemmar. 

2. Information och frågor om hantverkare mm – för boende i Inloppet 

För intresse att vara med skicka mobilnummer till Mats (070 592 8509) 

 

Styrelsen i brf Inloppet 

http://www.nabo.se/
mailto:bjornmarg@hotmail.com


 


