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Vattenmätare 
Vid förra infobladet informerade vi om att 
våra vattenmätare behövde kollas. Vi har fått 
bra och snabb återkoppling från alla, stort 
tack för engagemanget!  
 
 
Cykelrummet 
Några cyklar har blivit stulna från cykelrummet i 
gatuplan. Se till att dörren går i lås när man 
lämnar rummet så vi slipper otrevliga 
överraskningar! Tack på förhand. 
 
 
Innegården 
Det kommer fortfarande in klagomål om att 
det förekommer hundrastning på vår 
innegård. Naturligtvis kan det vara även andra 
”gäster” som rastar sina hundar men det är 
viktigt att vi gör vår del för att hålla gården i 
fint skick. Vi håller kontakt med 
grannföreningen kring denna fråga.  
 
 
El-abonnemang 
El-leverantören Fortum har skickat 
erbjudande till enskilda medlemmar i vår 
förening. Dessa erbjudanden är inte aktuella 
för oss då vi har ett gruppavtal för hela 
föreningen. Detta ger oss bättre möjlighet att 
förhandla med Fortum och även lättare 

administration. Vi har kontaktat Fortum och 
påmint om vårt gruppavtal. 
 
 
Inomhustemperatur 
Nu när vintern och kylan kommer se till och 
stänga portarna ordentligt både för att spara 
värme och ur säkerhetssynpunkt, så vi slipper 
få in obehöriga i fastigheten. 
När utomhustemperaturen går upp och ner 
kan det ta ett tag för vår klimatanläggning att 
kalibrera sig. Det har kommit in rapporter om 
att det är kallt i vissa lägenheter och vi 
kommer att undersöka vidare om systemet 
kan justeras på ett bättre sätt.  
 
Under tiden så har vi några tips avseende 
värmeproblem. 
- ”Motionera” gärna termostaterna ibland 

genom att vrida dessa fram och tillbaka. 
De kan nämligen ”fastna” i sitt läge 

- Möblera inte framför termostaten den kan 
då ”tro” att det är varmare än vad det är 

- Kolla också att fönster- och balkongdörrar 
håller tätt – om inte sätt dit ny tätningslist. 

 
Upplever du att det är orimligt kallt trots ovan 
kontakta styrelsen via styrelsen@konvojen.se 
så undersöker vi saken närmare. 
 
 
Brandsäkerhet 
Så här års är det trevligt med levande ljus. 
Glöm inte släcka ljusen när ni går och lägger 
er eller lämnar lägenheten. 
Kontrollera att era brandvarnare fungerar 
som de ska, det kan man göra med ”test” 
knappen. Batterierna kan behöva bytas. 
 
En annan sak som är viktig ur 
brandsäkerhetssynpunkt är att det ska vara 
tomt i trappuppgångarna för att inte 
förhindra vid en eventuell insats från 
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räddningstjänsten. Skor, barnvagnar, cyklar 
och annat får alltså inte förvaras i trapphusen. 
Detta innebär också att man inte får ha 
dörrmatta utanför lägenhetsdörren.  
 
 
Nyinflyttad? –miljörummet- 
I miljörummet finns tydliga skyltar med 
information om vad som får slängas i de olika 
behållarna. Dammsugare, vattenkokare, 
möbler, elavfall, trädgårdssopor och andra 
grovsopor får INTE ställas miljörummet. De tas 
inte omhand när behållarna töms, utan blir 
stående. Det är inte meningen att styrelsen eller 
andra medlemmar ska ta hand om era 
grovsopor. Alternativet är att beställa hämtning 
av sopor hos Riksbyggen vilket kostar nästan 
2000 kr(exkl elavfall). 
 
Detta är ett återkommande problem och 
styrelsen har diskuterat övervakning av 
miljörummet. Men vi hoppas att vi inte behöver 
gå så långt! 
  
 
Slänga julgranar 
”Förbrukade” julgranar kan endast lämnas på 
återvinningscentraler. Men det 
går nog i likhet med tidigare år att 
lämna granen på Luma torg. 
 
Håll utkik på www.sjostadsliv.se. 
 
Granar får inte slängas i miljörummet, på 
gården eller på gatan. 
 
 
Datum för årsstämman 
Årsstämman blir den 17 januari klockan 19.00. 
Liksom förra året kommer vi att vara i SKB-
föreningens lokaler här på Konvojgatan (tvärs 
över gatan). Kallelse kommer att delas ut i 
brevlådorna inom de närmsta veckorna. Om 

du vill ha årsredovisningen i pappersformat så 
hör av dig till styrelsen@konvojen.se  
 
 
 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

          


