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”Julbrevet” – information från styrelsen 
 
Snöröjningen 

- Riksbyggen sköter snöröjningen och har olika lag som kommer på olika tider. 
- Se till att hålla din p-plats skottad och lägg snön på gatan så plogas den bort. 
- Garagen - parkera inte bilen framför garaget så kommer snöröjarna att kunna 

bättre göra sitt jobb. 
- Ha tålamod och överseende med att det ibland tar tid att röja snön, speciellt 

om det kommer stora mängder. 
 
Elstigarbytet och elarbeten 

- Arbetena är snart klara och all armatur är bytt till energisnåla LED-lampor. 
- Några har haft problem med spisen efter byte av proppskåp och fått nya 

säkringar. Hör av dig om du har problem med detta. 
- Portbelysningen – det har varit problem vid J11-J15 och J23-J25 inkl några 

garage. Ljusslingorna i träden lyser inte pga detta. Vi hoppas detta fixas inom 
kort. 
 

Markarbetena på baksidan av L-huset 
- Nya avloppsledningar och ny dränering är lagd. Grunden är också isolerad. 

Återställning av markytor inkl nya planteringar kommer göras våren 2013. 
 
Inbrott i grannskapet 

- Som ni kanske läst om i lokaltidningarna har det varit inbrott på Järnlunds-
vägen och Svärdlängsvägen, och även i vår förening. Man har gått in genom 
balkongdörren och stulit värdesaker och datorer. Se över ditt inbrottskydd och 
hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Var vaksamma och ring polisen 
om ni ser något misstänkt. 
 
 

Så de vanliga förmaningarna....  

Hushållssoporna 
Det är viktigt att knyta ihop soppåsen ordentligt innan den slängs i sopnedkastet. 
Lösa sopor. matavfall, begagnade blöjor mm blir istället liggande utanför sopkärlen 
och luktar illa, drar till sig råttor och gör att soprumsluckorna blir svåra att stänga. Här 
måste vi dessvärre be om en skärpning! 
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Brandskydd och barnvagnar 
Det är viktigt att trapphusen är fria och inte belamrade med hindrande föremål. Vid en 
lägenhetsbrand är trapphuset en utrymningsväg och brandkårens insatsväg. Barn-
vagnar är också brandfarliga och med dagens material utvecklar de snabbt farlig rök 
och gas. Det är därför förbjudet att ställa barnvagnar i trapphusen.  
 
Barnvagnsrum finns på flera ställen, och i källarna finns ”barnvagnsparkering” där 
vagnarna kan låsas fast. Om du är osäker på var barnvagnsrummen finns, kontakta 
styrelsen. Barnvagnsrummen är inte skyltade, för att minska stöldrisken. 
 
Att det är tillåtet att ställa barnvagnar på vissa ställen i källargångarna är ett undan-
tag, och innebär inte att det är fritt att ställa andra hindrande föremål där. Det finns 
förråd till varje lägenhet som ska användas för förvaring; om man vill bli av med saker 
ska de köras till återvinningsstationen i Östbergkorset, och inte lämnas i källarna. 
 
Kontakt med styrelsen 
Du är alltid välkommen med frågor och funderingar till antingen styrelsens  
e-postadress info@staertesjoen.se eller genom att lämna lapp/brev i brevlådan till 
föreningslokalen.  
 
Inför Julhelgen vill vi också traditionsenligt passa på att påminna om   

 att julklappspapper ska till pappersinsamlingen, och inte kastas i 
sopnedkasten, 
 

 att utkastade julgranar inte får lämnas vind för våg, utan ska samlas i en hög 
vid grillplatsen, 
 

 att vara försiktig med levande ljus och inte lämna dem utan tillsyn. 
 
 
 

God Jul & Gott Nytt År 
önskar 

 

Styrelsen 
 
 

 
 


