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Nya medlemmar 
Lägenhet nr 1103 har fått ny ägare. Vi hälsar Meha 
Saxena välkommen till föreningen. Likaså är nu 
lägenhet 1701 såld till marknadsmässigt pris. Vi hälsar 
Karin och Aleksandar Radosevic välkomna till 
föreningen. Som ni säkert sett så har Läkare utan gränser och Barncancerfonden 
tackat föreningen med ett diplom för att vi uppmärksammade tidigare försök till 
försäljning. 
 
OVK-besiktningen 
 
Fjärrvärmecentralen 
Energisparkonsult har nu installerat vår nya fjärrvärmecentral. Vi har även satt upp 
30 stycken givare i utvalda lägenheter. Styrelsen hoppas att föreningen med denna 
investering kommer att sänka föreningens värmekostnader, som är en av våra större 
årliga utgifter. 
 
Hissarna 
Vi har haft ombesiktning av våra hissar och dessa är nu godkända. Ny besiktning 
kommer att ske i januari 2021. 
 
Vinden 
Då vi hade vattenläckan uppmärksammades att vi har dålig isolering på vinden. 
Styrelsen har nu beslutat att delvis åtgärda detta. Arbetet har utförts av ISKAD. 
Enligt nuvarande planer kommer vi att behöva åtgärda taket under nästa år och då 
kommer vi samtidigt att se över hur övriga delar av vinden kan isoleras på bästa sätt. 
 
Elkostnaderna 
 
Grovsoprummet - igen 
 
Cykelrensning 
 
Ny ekonomisk förvaltare 
Fastighetsägarna Stockholm har bytt personal igen och vi har fått en ny ekonomisk 
förvaltare. Vår nya förvaltare heter Sandra Persson. 
 



Tvättstugan 
Det skadar inte att påminna varandra om vilka regler som gäller i tvättstugan. När 
man tvättat färdigt så städar man efter sig (golvet, ta bort luddet i torktumlarna och 
sopar upp i tork- och mangelrummen). När man använder akutmaskinen har man 
INTE tillgång till vare sig torktumlarna eller torkrummen. Har man husdjur så ser man 
till att ev hårtussar mm avlägsnas från tvättmaskiner, torktumlare och torkrum. När 
tvätten är torr plockar man ner denna (man har tillgång till torkrummen i 3 timmar 
efter sitt pass). 
 
Närmaste anhörig 
Styrelsen tar tacksamt emot uppgifter på närmaste anhörig. Vi har en lista som inte 
är tillgänglig för medlemmar utanför styrelsen och som används vid yttersta nödfall. 
 
   

          Hälsningar styrelsen 
 
 

 

                                                 
 

 


