
Terrasserna 
E er flera år med kon nuerliga åtgärder  och 
ombyggna on blev alla uteterrasserna på taket 
slutligen klara och slutbesiktade i slutet av 2017. 

Ny  städbolag  
Från och med 6 April har föreningen e  ny  

städbolag. NRSE AB. Bolaget är både 
Svanenmärkt och billigare än föregå-
ende städföretag. En del boende har 
säkert redan märkt en markant förbä -

ring av städningen jämfört med digare företag. 
Golvvård, fönsterputs och storstädning av all-
männa ytor kommer genomföras under Maj. 
Golvvården i trapphusen kommer föraviseras av 
städbolaget innan de lägger polish på golvet. 
De a kommer göras na e d då polishen måste 
torka ordentligt innan man kan gå på golvet.  

Sophusen 
Som ni vet har vi framför allt senaste året ha  
stökigt och smutsigt I soprummen. E er en or-
dentligt genomgång av avtal och samtal med 
Ragnsells, samt lite ändringar I soprummen ver-
kar det som om allt är bra igen. Ny belysning är 
uppsa . Ragnsells kommer även a  spola ur alla 
sopkärlen inom kort. Vi ber alla om a  fortsä a 
sopsortera rä  och sköta sig så a  det är rent, 
fräscht och trevligt I soprummen.  
Pla a ll kartongerna innan ni slänger dem. 

Tvä stugan 
Vi vill påminna om a  den stora tvä maskinen I 
tvä stugan endast är ll för grovtvä , som 
ma or, lakan och dylikt. Senaste repara onen 
var dyr och maskinen gick sönder för a  man 
tvä at saker som inte ska tvä as I maskinen. 
Om en maskin går sönder, måste man felanmäla 
det ll styrelsen så a  den kan åtgärdas. 
Om det si er e  meddelande på maskinen om 
a  den är ur funk on och felanmäld så ska man 
naturligtvis inte  försöka använda maskinen.  

Hissbelysning 

Förra året uppmärksammades a  lampor I flera 
av hissarna hade gå  sönder. Dessa lampor 
by es ut av Kone, men I flera hissar slocknade de 
sen igen. E er en undersökning har det visat sig 
vara armaturerna som är trasiga. För a  försäkra 
oss om a  vi har llräcklig belysning I hissarna 
även I fram den har föreningen beslutat a  byta 
ut armaturerna i taket i samtliga hissar. 

 

Vårstädningen 
Datumet är sa  ll Lördag 
den  26:e Maj. Vi hoppas på 
fint väder och a  många vill 
komma. Som vanligt blir det 
korvgrillning och dryck för 
alla som medverkar. Anslag 
sä s upp i portarna om det. 
Container för mindre grovsopor kommer finnas 

llgänglig för alla boende. På prov gör vi även en 
insamling av elektronikskrot vid containern. 
 

Klo ersanering 

Föreningen har beslutat a  göra en total klo er-
sanering av cykelförrådet utanför Hovstagränd 3. 
Cykelförrådet har flertalet gånger under åren 
varit utsa  för klo er, 2 gånger enbart under 
2017. Total sanering innebär a  vi kommer sa-
nera hela väggen, måla om den och sen belägga 
väggen med klo erskydd. Företaget Klo erkon-
sulten är anlitade för de a jobb och det kommer 
genomföras under våren/sommaren. 
 

English speakers 

You can download an English 
version of this newsle er by 
visi ng our website or scan-
ning the QR code to the right. 
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Vi har uppdaterat hemsidan 
Besök gärna vår hemsida på WWW.ANGSSATRA.SE den är mobil-
anpassad och innehåller både löpande nyheter och vanliga frågor.  


