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Information från Styrelsen, juni 2018 

Trädgårdsdag  Ett senkommet men stort TACK till alla som ställde upp på trädgårdsdagen och 

bidrog till att området blev fint inför sommaren! Tyvärr var uppställningen inte lika god när det 

gällde att lyfta av plåtarna från poolen. Ett extra stort tack till de 9 personer som hjälpte till! 

Avlopp Efter de statuskontroller av avloppsledningarna som gjorts har styrelsen beslutat att 

påbörja arbetet med renovering av stammarna som går under huslängorna. Vi kommer att göra 

en s k relining vilket innebär att ett nytt plaströr förs in i det befintliga gjutjärnsröret. Detta är en 

väl beprövad teknik som har använts i många år i stället för stambyte. Denna åtgärd kan 

genomföras utan att några ingrepp behöver göras på installationerna i badrum och kök. Vi 

kommer att genomföra reliningen stegvis under flera år och börja med två längor under 

vintern/våren 2019. De boende i de berörda längorna kommer att få detaljerad information om 

vad arbetet innebär innan det påbörjas.  

Ventilation Vid rengöringen av ventilationskanalerna som nyligen gjordes påpekade sotarna 

brister i ett antal lägenheter. De berörda lägenhetsinnehavarna kommer att få skriftlig 

information om vad som är fel och uppmanas att åtgärda felen. Så håll utkik i brevlådan för att 

få reda på om du har något fel att åtgärda.  

Sotarna hade en allmän kommentar om spisfläkten. Den måste kunna ”samarbeta” med 

takfläkten och därför rekommenderar vi Alliancefläkt i envåningshus och Alliancekåpa i 

tvåvåningshus. I flera lägenheter finns köksfläktar med egen motor som inte samverkar med 

takfläkten. En sådan fläkt förbättrar inte utsuget från köket men leder till att matos kan tryckas ut 

i badrummen och ger en större påfrestning på takfläkten. Så när det är dags att byta köksfläkt 

ska du välja en Alliancefläkt/kåpa och anlita en behörig installatör.  

Med anledning av de många anmärkningarna vill vi påminna om att all ombyggnation som 

innebär ingrepp i ventilationssystemet såsom omdragning av ventilationskanalerna vid flytt av 

spis, ändringar i badrum etc måste godkännas av styrelsen innan arbetet startas.  

Inspektionsgropen Som vi hoppas att alla är medvetna om är inspektionsgropen det enda 

ställe där ledningarna för vatten och värme mellan lägenheterna är tillgängliga. Det är också där 

avstängningsventilerna för värme och vatten i lägenheten finns. För att kunna åtgärda fel (och 

det kan behöva ske snabbt) och inspektera att allt är OK måste hela luckan till gropen kunna 

lyftas upp. I 2-or, 4-or och 5-or finns luckan i golvet i klädkammaren i hallen. I 3-or finns den i 

hörnet av hallen (mot vardagsrummet) där det ursprungligen stod en flyttbar enkelgarderob. 

Många har byggt om och satt in en större garderob. Vi vill påminna om att det är mycket viktigt 

att garderober/skåp som står över luckan snabbt kan flyttas så att hela luckan friläggs för att 

nödvändiga åtgärder i gropen skall kunna utföras.  

GDPR  Det har väl inte undgått någon att de gemensamma EU-reglerna för hantering av 

personuppgifter trädde i kraft i slutet av maj. Föreningen har antagit en policy för behandling av 

personuppgifter. Enligt denna behandlar vi inte fler personuppgifter om våra medlemmar än vad 
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som behövs för att vi skall kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lagstiftning och avtal. 

Riksbyggen utför enligt uppdrag huvuddelen av personuppgiftshanteringen och vi har ett s k 

personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.  

Asfaltering Vi planerar att genomföra förbättringsarbeten på vissa asfaltytor i gränder och på 

parkeringsplatser där asfalten är dålig, brunnar sticker upp eller det är dålig avrinning. Arbetet 

kommer att utföras under sensommaren/hösten 

Takreparation Under den närmaste tiden kommer JZRIV att laga våra tak. Det är samma firma 

som vi anlitade för ett par år sedan. För arbetet behöver de tillgång till el för sin dammsugare 

och vi ber er vara vänliga och hjälpa dem att få tillgång till el från era förråd eller uteplatser.  

Sommar och uteliv Nu när det är sommar och vi tillbringar mer tid utomhus märker vi att vi bor 

nära inpå varandra. Om vi alla tar hänsyn till varandra och tänker på ljudnivån vid utomhus-

aktiviteterna kan vi alla njuta av sommaren. Vi får en del synpunkter på bollspel inom området 

och vi vill då påminna om att Tegelhagen är byggt med tanke på att de mindre barnen skall 

kunna leka hemmavid medan de större barnen som vill träna eller hålla på med bollspel får söka 

sig utanför vårt område. Styrelsen anser att ett generellt förbud mot bollspel inom området är 

alltför drastiskt med tanke på de mindre barnen.  

Trädgården på baksidan av husen På förekommen anledning vill vi förtydliga vad det som 

står i trädgårdspolicyn att ”grannar måste ha möjlighet att passera över andras uteplatser utan 

att hindras av staket eller växtlighet” betyder. Det skall vara möjligt för den som bor en bit in i en 

länga att t ex kunna transportera material till sin trädgård från änden av längan. Sådana 

transporter skall givetvis ske efter överenskommelse och i samförstånd med grannarna vars 

uteplatser man passerar. Passagen förbi grannens uteplats ska inte vara en genväg till grannen 

ett par hus bort eller till allmänningen eller lekplatsen på gaveln av längan. Dessutom måste det 

vara möjligt för hantverkare som föreningen anlitar för arbete på utsidan av husen att ta sig fram 

med sina stegar, verktyg etc från änden av längan.  

Bokbytarhylla Några bokintresserade medlemmar har fått tillstånd att sätta upp en bokhylla i 

entrén till tvättstugan på Scoutvägen 42. Där kommer du att kunna ställa upp böcker som du 

har läst och tror att andra kan vara intresserade av och låna böcker som andra har läst.  

Grannsamverkan  Nu inför sommaren när många är bortresta vill vi trycka på vikten av vi alla 

hjälps åt och håller koll i området och informerar varandra om vi ser något misstänkt. Det är bra 

om du har mobilnummer och gärna också mejladress till grannarna inom ditt grannsamverkans-

område. Om du inte redan har det, ta kontakt med din kontaktperson.  

Grillning Även om det extremt torra vädret är över är det fortfarande torrt i marken. Vi 

uppmanar därför till stor försiktighet vid grillning både på den egna uteplatsen och på våra 

gemensamma ytor som t ex poolområdet. 

 

TILL SIST ÖNSKAR VI ALLA EN SKÖN SOMMAR! 

Styrelsen 


