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 VIKTIG INFO OM VATTENLÄCKAGE 
 Städdag 16:e oktober 
 Märkning av cyklar 
 Vattning och föremål på balkonger 
 Rastning av hundar  
 
VIKTIG INFO OM VATTENLÄCKAGE 
Vi har haft problem med 3 vattenmätare i 3 
olika lägenheter som har gått sönder nästan 
samtidigt. Detta kan ha orsakats av 
konstruktionsfel och vi kommer att kolla 
vidare på det. I vilket fall så måste vi 
säkerställa att vi inte har flera. Varje läckande 
vattenmätare orsakar omfattande 
vattenskador som innebär ca 55 000 kr i 
självrisk och åldersavdrag i varje 
försäkringsärende. Själva processen av 
avfuktning och återställning av badrummet 
innebär också ganska stora besvär för 
bostadsrättsinnehavaren.  
 
Därför är det viktigt att alla kollar på sin 
vattenmätare för att säkerställa att den inte 
läcker (se instruktioner nedan). Det är enkelt 
att göra, det tar två minuter. Vi sparar många 
tusenlappar genom att göra det själva!  
När du har kollat så ska du återkoppla till 
styrelsen@konvojen.se kring status på din 
vattenmätare. Om du inte kan kolla själv, 
mejla styrelsen så hjälper vi till!  
 
Steg 1: vattenmätare sitter bakom en 
inspektionslucka i badrummet. Under 
inspektionsluckan kan du se ett litet hål. 
 

 

Tänk på att du kan ha flera inspektionsluckor! 
 
Steg 2: öppna luckan. Det finns lite olika 
varianter, med och utan skruv. Har du en 
lucka med skruv så behöver skruvmejsel, 
mynt eller liknande för att öppna den. 
Versionen utan skruv (se nedan) behöver inte 
något verktyg för att öppnas.  
 

 
 
Steg 3: så ser vattenmätaren ut. Ser ut något 
läckage? Ser det torrt ut? Det kan vara 
nödvändigt att använda en ficklampa eller 
liknande för att vara helt säkra. 
 

 
 
Steg 4: syftet med ”det lilla hålet” i väggen 
(skvallerrör) är att vid läckage så ska vattnet 
samlas och komma ut för att varna oss om 
att det läcker någonstans bakom 
inspektionsluckan. Dock har det hänt hos oss 
att skvalleröret var täppt vilket har orsakat 
en omfattande vattenskada i flera 
lägenheter.  
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Ta ett sugrör eller liknande för att säkerställa 
att röret är fritt!  
 

 
 
Steg 5: mejla styrelsen 
(styrelsen@konvojen.se) så vi vet hur det ser 
ut hos dig. Behöver du hjälp så kommer vi! 
 
Steg 6: ställ tillbaka inspektionsluckan.  
 
 
Städdag 16:e oktober 
Söndagen den 16:e oktober är det dags för 
städdag. Vi ses nere på gården kl 10. Vi 
kommer bland annat att städa gemensamma 
utrymmen, tvätta fönster i portarna och ta 
bort utemöblerna. Listor med 
arbetsuppgifter kommer att finnas ute på 
gården. Det brukar gå snabbare än man tror! 
När vi är klara, runt kl 12, bjuder föreningen 
på fika.  
Passa på att ta chansen att träffa grannarna 
och prata med styrelsen. Vi hoppas så många 
som möjligt kan komma.   
 
 

Märkning av cyklar 
På städdagen kommer vi som vanligt att rensa 
ut cyklar som saknar ägare.  Märk därför upp 
alla cyklar, gäller både cyklar utomhus och i 
cykelrummen. Sätt en lapp eller tejpbit på 
styret med namn och lägenhetsnummer. Gör 
märkningen senast lördagen den 15:e oktober! 
Omärkta cyklar kommer att ställas undan, för 
att sedan slängas efter 3 månader, om ingen 
har frågat efter dem. 
 
 
Vattning och fallande föremål från 
balkonger  
Alla tycker att det är trevligt att ha en balkong! 
Men vi måste också tänka på att det vi gör på 
vår balkong kan påverka våra grannar, det 
handlar om trivsel och sund förnuft. Som sagt 
tidigare är det viktigt att tänka på att föremål 
kan falla från balkongen och orsaka materiella 
skador (och i värsta fall även personskador).  
 
Det samma gäller för vattning av blommor osv. 
Läs gärna våra trivselregler i sin helhet på vår 
hemsida 
http://konvojen.se/information/trivselregler.ht
ml  
 
 
Rastning av hundar 
Vi har fått info om att gården används som 
hundrastplats vilket är inte så trevligt. Om 
olyckan skulle vara framme vid lek så använd 
hundpåsar för allas trevnad.   
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