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Soprum 
Vem är det som inte förstår vad som får kastas i 

soprummet? Under hela veckan utan låst dörr såg 

soprummet riktigt fint ut, eller hur? Så plötsligt är det 

någon som slänger in renoveringssopor och 

färgburkar. Varje gång detta händer kostar det 

föreningen pengar att forsla bort. I soprummet gäller 

rätt sopor i rätt kärl. Hushållssopor i knutna små 

påsar, kartonger hopvikta, plast, färgade och ofärgade 

glas samt metall och tidningar.  

 

Kallt i lägenheter 
Vi letar efter medlemmar som upplevt lägenheten 

som kall under vintern. Anmäl er till 

info@presslaktaren.se 

Status 

Vi ska börja med att lufta elementen i 

referensgruppen. Ska utföras endast av Nordstaden 

eftersom vätskenivån i systemet måste kontrolleras 

hela tiden för att det inte ska bildas gas i rören!! Vilket 

förvärrar situationen i elementen. 

 

Kortslutning 
Blev det när de nya dörrarna skulle monteras. Det tog 

alldeles för lång tid innan felet åtgärdades. Tack för 

ert tålamod. Det var en säkring som hade gått som 

fanns på särskilt ställe i huset! Fina dörrar blev det! 

 

När snön kommer 
Vi skulle vilja informera boende att försöka borsta 

bort snö ifrån fönsterblecket innan det smälter och 

bildar is som glider av och kan träffa folk runt huset. 

Har det bildats is bör du försöka ta bort det och slänga 

i t.ex. diskvasken. 

All felanmälan ska göras 

till Nordstaden även 

garantiärenden. 

Nordstaden 

vidarebefordrar garanti-

ärenden till PEAB 

 

Vi är alltid på jakt efter 

fina bilder på vår 

byggnad, om ni tillåter 

oss att använda dem så 

kan ni skicka in bilder till 

styrelsen. Vi är speciellt 

intresserade av bilder 

som är breda och inte så 

höga för att ha högst upp 

på hemsidan, vi skulle 

vilja ha några att 

alternera med under 

årstiderna. 

 

Varmvattenförbrukning 

jämfört med föregående 

år: 

Juni ökade 11,4% 

Juli ökade 8,1% 

Augusti minskade 0,02% 

September ökade 3,9% 

 

För att få elektronisk 

information från styrelsen 

kan ni anmäla er på 

hemsidan. 

 

Vi finns på Facebook ifall 

ni vill följa oss där. 
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