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Välkommen till vår gemensamma samlingslokal. 
Vi inviger lokalen tisdag 2 september. Den ligger i  
källarplanet på Västra Ringvägen 116-122.  
Ingång sker vid gaveln eller huvudentrén 116. 
På föreningsstämman 2013 beslutade stämman om  
”Upprustning av samlingslokal” .  
De förslag som hade framförts till styrelsen om vad  
lokalen skulle kunna användas till var kalas, kurser, 
pensionärsträffar, styrelsemöten, motion mm. Nu är  
det upp till medlemmarna att nyttja utrymmet på bästa 
sätt. Styrelsens avsikt är att lokalen ska vara avgiftsfri  
för alla medlemmar. Bokning samt kvittens av nyckel 
sköts av vår personal. Kontakta fastighetskontoret. 
 
Vår personal har ansvarat för huvuddelen av  
renoveringarna och de är värda ett stort beröm.  
Taket har fått ljudabsorberande Ecophon plattor.  
Alla väggar har riktats upp, gipsats och målats.  
Golvet har lagts och är anpassat för att tåla hårda tag. 
Det har blivit många besök hos stadens bygghandlare.  
Under tiden renoveringen pågått så har personalen  
även haft sina ordinarie fastighetsuppdrag. Genom ett 
fint samarbete och en bra planering har arbetet gått att 
genomföra utan att ge avkall på ordinarie underhåll. 
Från ett kalt källarutrymme har det nu blivit en modern 
lägenhet på ca 80 m2 . En värme och ventilations-
anläggning är installerad för bästa luftkomfort liksom 
toalett och ett komplett kök, ett tjugotal sittplatser  
för möten eller fest, samt en trevlig soffhörna.      
 
Styrelsen kommer att följa upp hur lokalen används  
under hösten och komplettera om något saknas. 
Vilka regler ska gälla när man är i lokalen? 
De som vistas i lokalen ska rätta sig efter föreningens 
stadgar och ordningsregler som gäller för alla lägenheter 
och medlemmar. Där ingår tex. att inte störa sina  
grannar eller som det heter i stadgarna   
” bevara sundhet, ordning och skick” 

 
Har man bjudit in gäster ansvarar man även för att dessa 
uppträder korrekt.  
 
Därutöver kommer det att finnas några påminnelser/
trivselregler som att tömma skräp och diskmaskin och se 
till att nästa besökare möts av en ren och fräsch lokal. 
 

         Välkommen att besöka vår invigning  
       tisdag 2 september. Vi håller öppet i  
       lokalen mellan kl. 14.00 och 19.00  
       och bjuder på fika. 

 
Under hösten kommer vi att byta ut ett antal  
stamledningar i källare. Det är ett planerat  
underhållsarbete för att undvika framtida skador. 
Gamla gjutjärnsrör byts mot underhållsfria plaströr. 
Detta kan innebära en del mindre störningar för boende. 
Dagtid kommer då vatten/avlopp stängas av några  
timmar. Vi kommer i god tid informera alla berörda. 



Hur har du haft det i sommarvärmen? 
 
Fönster och dörrar har stått på vid gavel och fläktarna 
har gått för fullt. Ändå har lägenheterna hållit väldigt 
höga temperaturer tidvis. 
Tyvärr har vi haft ett flertal störningar på vårt  
fläktsystem i sommar. Vi kan bara beklaga, men vädrets 
makter rår inte ens Brf Fyren på.  
Huvudorsaken har varit åska och så kallade  
mikroströmavbrott som flera gånger slagit ut  
driften av fläktarna. Denna sommar klarade vi oss utan 
större haveri. Fjolårets sommar var inte lika lyckosam  
då 4 fläktar havererade och orsakade kostnader  
på ca 100 000 kr.  
Vår personal har full kompetens för skötsel av  
anläggningen, men vid vissa avbrott kan vi behöva  
återstarta anläggningen manuellt.  Vid ett tillfälle  
krävdes felsökningsarbete i samarbete med  
ventilationstekniker och detta till trots dröjde det ett 
flertal timmar innan hela anläggningen var i gång.  
Vår personal ska tillsammans med tekniker återigen se 
över anläggningen för att se hur vi kan minska  
avbrottstiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Har du garage eller motorvärmarplats?  
Använd då alltid din hyrda parkeringsplats.  

 Ställer du bilen på annan plats  så uppehåller en 
 bil två parkeringsplatser. Då får gäster svårt att 
 hitta parkeringsplats. Under hösten kommer vi 
 att bygga ut med 14 st motorvärmarplatser. 
 Dessa kommer att vara klara när det blir dags att 
 skrapa rutor varje morgon. 

 
Uppe på taken finns 34 st stora fläktaggregat som 
kan slås ut av åska och strömavbrott. 

Tänker du sätta upp nytt kök eller göra renoveringar i  
din lägenhet? 
Ska du skruva, kapa eller borra i väggar där el, vatten  
och avlopp kanske ligger dolt? 
Anlita kunniga hantverkare. Tänker du göra jobbet själv? 
Tveka då inte att först kontrollera med vår personal.  

 Vi har exempel där en felaktig skruv orsakat 
 skador för tiotusentals kronor. 

Visst har vi många fina träd och buskar i vårt område ?  
Det tar en generation för  ett träd att växa upp och på ett 
ögonblick kan det fällas med en motorsåg.  
Det gäller att tänka till vilka träd som ska ge vika.  

     I sommar har vi kapat en del träd som haft  
     tendens till röta. Stora träd som kan orsaka  
               skador i samband med stormar. 
      

Ge INTE tjuven en chans — Kontrollera att entrédörrarna går i lås 


