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Värmesystemarbetet rullar på 
Driftec är nu i full gång med att byta radiatorventiler, injustering sv vemtilerna samt 
i vissa fall byte av element. Arbetet flyter på bra enligt plan.  
 
 

Frågor om arbetet ställs till Mikaela 070-717 04 12 eller Anders 070-589 44 20. 

 
 

Vecka 27 rensas våra avlopp i kök och badrum 
I samband med värmesystemarbetet, när lägenhetsnycklarna fortfarande är 

insamlade kommer firman Interspol utföra rensning av föreningens kök och 
badrumsavlopp. 
Jobbet kommer att göras vecka 27, 30 juni - 4 juli mellan kl 07:30-16:00. 

Interspols skriver följande i sin avisering om arbetet: 
 
 

 

"För Er som ej kan vara hemma, så kommer vi använda oss av redan utlämnade 
nycklar som styrelsen förfogar över. 
Kontaktperson på Interspol är Örjan Centing 072-250 23 93. (Nås endast dagtid 

mellan kl 07.00 – 16.00) 
För att arbetet skall fungera till allas belåtenhet, ber vi Er att se till att golvbrunnen 
samt handfatet i badrummet är tillgängliga. Töm skåpet under diskbänken och lägg 

fram några gamla tidningar och tag bort eventuella lösa mattor i kök och hall. 
OBS! Har Ni husdjur, sätt gärna upp en lapp på dörren så att vi vet…så dom inte 
smiter ut! 

Vid överbyggda avlopp typ bubbelbadkar, duschkabin etc. bör den boende montera 



bort front för åtkomst. 

Det är viktigt att vi kommer in i just Er lägenhet!" 
 
 

Fönsterrenovering på Yrkesvägen 

Nu är det bestämt, fönstren i lägenheterna på Yrkesvägen 13, 15 och 17 är de som 
kommer att renoveras under 2014. Styrelsen kommer att behålla nycklarna till 
lägenheterna i dessa uppgångar så att målarna har tillgång till lägenheterna. 
 
 

OVK-åtgärder 
OVK står för för obligatorisk ventilationskontroll. Vecka 25, 16-19 juni kommer 

arbeten att göras i 25 lägenheter för att åtgärda sådant som anmärkts på i OVK-
protokollet. Det gäller främst komplettering av spaltventiler för tilluft i cirka 20 
lägenheter och arbeten för frånluft i kök/badrum i cirka 5 lägenheter. Entreprenören 

BTH Bygg kommer att avisera jobbet och klargöra vilka lägenheter det gäller. 
 
 

Försvunna bord och stolar 

Dessvärre har stolar och bord försvunnit från vår trädgård, fint om vi alla kan ha lite 
koll så att inte fler bord och stolar bärs iväg. Viktigt att också i detta sammanhang se 
till att grindarna är stängda. Styrelsen arbetar på att den trasiga 

grindupphängningen vid sopstationen vid Yrkesvägen snarast ska åtgärdas. 
 
 

Bredbandsuppkoppling i Gemet 

Nu kommer vi att kunna koppla upp oss på nätet i Gemet. Styrelsen har förhandlat 
fram en överenskommelse med Bredbandsbolaget att avgiftsritt få tillgång till 
bredband i Gemet och i styrelserummet. 
 
 

Avslutningsvis 
Vill Styrelsen önska alla medlemmar en riktigt skön och vilsam sommar. 

 


