
Nyhetsbrev april 2021 

 

Städning av cykelrum, barnvagnsrum 

och källargångar sker vecka 17       

26-30 april. Samtliga ombeds flytta 

sina tillhörigheter under tiden för 

bästa städresultat. 

Senare under sommaren/hösten vill 

vi göra en inventering av det som 

förvaras för att kunna rensa bort det 

som ingen uppger sig vara ägare till. 

 

Tyvärr händer det att boende som 

flyttar från föreningen ”dumpar” 

både möbler och vitvaror som sedan 

föreningen tvingas ta hand om. Det 

är ett oskick! 

Har du farligt avfall som du vill bli av 

med, men inte tillgång till bil så kan 

du lämna till den mobila 

miljöstationen som kommer till 

busstorget i Fruängen med jämna 

mellanrum. De tar färgburkar, 

glödlampor, lysrör, bilbatterier och 

små el-artiklar upp till storleken av 

en mikrovågsugn.  

Nästa datum är 27/4 20.15-20.45 

Anmäl fel som du upptäcker till 

Riksbyggen. Det kan vara trasiga 

lampor, dörrar som krånglar, 

tvättmaskiner som inte fungerar. Det 

kostar dig inget när det gäller fel i 

allmänna (gemensamma) utrymmen, 

men sparar ofta pengar åt 

föreningen. 

Du kan göra felanmälan digitalt 

www.riksbyggen.se 

tel. 0771 860 860 

 

Kontakt med styrelsen tar du om du 

vill boka parkeringsplats, 

gästlägenheten eller 

gemensamhetslokalen. 

info@schalettenmodisten.se 

tel. 073 658 01 95 obs. 

telefonsvarare som avläses  

2 ggr/vecka. 

 

 

 

STYRELSENS ARBETE UNDER 2021 

LÄGENHETSDÖRRAR LOFTGÅNGARNA 

Lägenhetsdörrarna på loftgångarna har utsatts för väder och vind genom åren. 

Styrelsen har därför beslutat att samtliga dörrar på loftgångarna ska bytas. 

Upphandling pågår och berörda boende kommer att informeras närmare när byte 

blir aktuellt. De nya dörrarna kommer att sakna brevinkast så därför kommer 

samtidigt postboxar att installeras i berörda fastigheter. Även boende på 

souterrängplanet vid Jenny Nyströms gata 10 och 12 kommer att få postboxar 

även om inte dörrbyte är aktuellt. 

 

SOLCELLER 

Arbetet med installation av solceller fortskrider. Taken måste säkras och ev. 

förekomst av asbest måste undersökas innan arbetet kan fortsätta.  

Vi undersöker samtidigt möjligheten med gemensamt elavtal för samtliga boende i 

samband med utbyggnaden. Det skulle förmodligen sänka elkostnaderna för alla. 

Meningen är fortfarande att man betalar sin egen förbrukning. 

 

GRANNSAMVERKAN 

Vi har tyvärr haft ovälkomna påhälsningar i flera fastigheter i föreningen. 

Uppbrutna dörrar som måste säkras med brytskydd, sanering av klotter och extra 

städning p.g.a. nedskräpning. Vi bor och äger fastigheterna tillsammans. Vi 

behöver också tillsammans se till att det fortsatt är tryggt och trevligt att bo här. 

Styrelsen kan inte göra det arbetet ensamt. Anmäl till styrelsen om du vill delta i 

grannsamverkan eller kanske göra något annat i föreningen. 

 

ÅRSSTÄMMAN 2021 

Snart dags för årsstämma.  Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer kommer information om hur den ska genomföras i samband 

med kallelsen. 

 

STÄDNING AV TVÄTTSTUGORNA  

 Av och till kommer klagomål på att tvättmaskiner och torktumlare inte har 

rengjorts efter föregående användare. Det är trist att behöva städa innan man kan 

börja tvätta. Tänk på att ta bort tvättpulver som ligger kvar i doseringsfacken. Det 

är inte ovanligt med pulver i förtvättsfacket trots att människor nuförtiden sällan 

använder program med förtvätt. Då blir pulvret kvar och blir så småningom en 

illaluktande bakteriehärd. Dosera inte mer än nödvändigt. Stockholm har mjukt 

vatten så lägsta dosering gäller! 
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