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M e d l e m s n y t t 

Nästa medlemsbrev kommer i slutet av april 2020 
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Ledare 

Nytt år och nya möjligheter. Vi fortsätter satsningen på styrelsecafé och populära 
sommarfesten. Vi kommer även att testa att ha träffar för nya medlemmar under våren. 

Vår lokalvårdare Lisbeth Svahn går i pension sista februari och vi i styrelsen vill tacka för ett 
fantastiskt välskött arbete. Arbete pågår att ersätta henne.  

På gång nu i föreningen 

- Nytt avtal med Anticimex. Vi har en hel del problem med råttor i området. Vi har nu säkrat 

upp med nya fällor som är betydligt bättre och även ger oss information om hur läget ser ut. 

- Ett arbete med att byta ut våra vattenpumpar och installera vattenstegringspumpar vilka 

skall öka trycket till en mer normal nivå i våra fastigheter kommer påbörjas i vår. 

-  Det trasiga avloppsröret på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24 har varit en 

långvarig och dyr följetong tyvärr, men skall nu snart vara klart. Nästa steg blir att filma 

avloppsrören för att se om vi har samma problem i övriga fastigheter. 

- Frisörlokalen. Vi tar in olika offerter på vad det kostar att bygga om lokalen för föreningen 

och sedan sälja den respektive att sälja den i befintligt skick till en byggherre som sedan 

sköter jobbet med ombyggnation till en ny lägenhet. 

- Det finns önskemål om fler enkäter. Vi tittar just nu på hur det skulle kunna gå till på ett 

enkelt sätt. 

Basturenoveringen 

Tyvärr upptäcktes en del fukt i bastun när renoveringen startade och det gör att vi först 

måste torka ut bastun innan den kan återställas.  

Preliminärt är bastun färdig att användas igen 1 april. 

Digital kö för parkering från 1 mars 2020 

Ni anmäler ert intresse för parkering eller garage via mittriksbyggen.se 

Ni som står i kö till en specifik plats kommer att behålla er plats när den överförs till den 

digitala kön. 

Extratjänster från fastighetsskötarna från 1 mars 2020 

Från 1 mars kommer fastighetsskötarna kunna erbjuda vissa tjänster till er som medlemmar i 

era lägenheter mot ersättning. Prislista och mer information kommer i era brevlådor. 

Information 

Vid alla typer av inbrott, även i förråd eller garage vill vi att ni polisanmäler händelsen. 

Vi får in en del rapporter om medlemmar som känner sig störda av andra medlemmar.  

Vi ber er att tänka på era grannar och visa hänsyn. Många känner sig även mycket störda av 

rökning på balkongen från sina grannar. På förekommen anledning får vi säga att 

hasch/marijuana inte är tillåtet att röka i lägenheten/balkongen eller utomhus. 

Vi har inget avtal med störningsjouren utan uppmanar att ringa polisen och även kontakta 

oss på styrelsemailen vid upprepade störningar. 


