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INFO BREV DECEMBER 2011 
 
 
 
 

Juletid 
Nu närmar vi oss julen med stormsteg och vi vill påminna er om att kontrollera så att era 
brandvarnare fungerar. Tips: Byt batteri en gång per år även om det fungerar när du provar det.  
Tänk också på att aldrig lämna ett rum med levande ljus brinnande. 
 
Höjd avgift p-plats 
Fr o m den 1 april kommer avgiften för p-plats utan el att höjas från 150 kr till 200 kr per månad. Vill 
du säga upp din p-plats för att slippa höjningen ska detta vara gjort senast den 31 december. 
 
Kö för att få p-plats  
Föreningen har en lång lista på boende som önskar p-plats. Är det någon som har en p-plats och som 
känner att den inte används, säg gärna upp den så att någon i kön blir glad. Vi ber också alla som har 
p-plats att i möjligaste mån använda den med tanke på svårigheten att få plats på gatan. Ibland får vi 
i styrelsen påringningar från medlemmar som behöver en extra p-plats för någon eller några dagar 
och undrar om vi vet någon som inte använder sin p-plats för tillfället. Tyvärr kan vi bara hänvisa till 
att själv fråga runt då det finns platser som inte används frekvent. 
 
Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) 
OVK genomfördes under oktober i slumpvis utvalda lägenheter. Ventilationen har fungerat 
tillfredställande, men från besiktningsprotokollet kan utläsas att: 
* ventilationsdonen i de flesta lägenheter behöver tas ut och rengöras (ombesörjes regelbundet av 
bostadsrättshavaren). 
* flera lägenheter har utrustat sina kök med spiskåpa med fläktmotor, vilket enligt stadgarna inte är 
tillåtet i våra hus. 
Frågor kan besvaras av någon i fastighetsgruppen, i första hand via e-mail. 
 
 

v.g.v 
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Vinter 
Det finns salt i barnvagnsrummet i varje hus och det vore bra om alla hjälper till med saltning, 
skottning och sandning vid behov. Varje hus har också utrustats med snöskovel och kvast. 
 
Hjälp mot oönskade besökare 
 Snälla ni - se till att alla ytterdörrar och dörrar i källargångar och till vindar ständigt hålls stängda och 
att de går i lås efter er! För säkerhetens skull. 
 
Hemsidan – www.bolmen2.se 
Här hittar du alltid den senaste och aktuella informationen om vad som händer i föreningen. 
 
Julgranar 
När det är dags att dansa ut julen ska granen slängas i avsedd behållare på parkeringsplatsen 
Ralångsvägen 3. Det är inte tillåtet att slänga ut den från balkongen eller lägga den i sopnedkastet 
eller grovsoprummet. 
 

 

ÖNSKAR ER ALLA 

EN RIKTIGT GOD JUL 

OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
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