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Hej kära medlemmar!

Nedan följer Konvojens informationsblad
nummer 2 för 2021. Som vanligt, hör gärna av
er om ni har några funderingar till
styrelsen@konvojen.se

Ni hittar även detta informationsblad på
www.konvojen.se

Projekt under 2021
Äntligen har samtliga balkongpelare målats.
Tack till alla medlemmar som med kort varsel
möjliggjorde arbetet genom att låta
målningen ske via balkongerna. Vi målade
även väggpanelen på plan 7 på Konvojgatan 1
samt panelerna runt fönstren högst upp mot
hela Konvojgatan. Tack för tålamodet!

Uppdatering kring laddplatser i garaget

Styrelsen fick den 23 februari i uppdrag av
årsstämman att undersöka förutsättningar för
att installera laddplatser i garaget. En
intresseenkät har genomförts under april
månad. Tjugotre medlemmar i föreningen har
svarat. Av svaren framgår att åtta medlemmar
är mycket eller ganska intresserade av att hyra
garageplats med laddmöjligheter inom ett år.
Dessa svarande har redan eller planerar att
skaffa el- eller laddhybridbil. Ytterligare fem
svarande har angett att de har planer på att
skaffa el- eller laddhybrid men tidigast om tre
år. Totalt tretton positiva svar alltså. Dessutom
har ett par svarande skrivit att de stödjer idén
med laddplatser i garaget även om de inte är
intresserade för egen del.

Med det nu gällande regelverket så kan man
som bostadsrättsförening ansöka om ett
bidrag från Naturvårdsverket som kan täcka
50 % av kostnaderna. Bidraget kan användas

både till installationskostnader och hårdvara.
Styrelsen bedömer sammantaget att det finns
ett stabilt intresse för att investera i ett antal
laddplatser i garaget. Nästa steg är att ta in
offerter från några olika leverantörer samt att
djupare undersöka villkoren för bidraget. Vi
undersöker också vilka olika
finansieringsalternativ som finns samt hur
många platser vi bör satsa på och var de i så
fall ska vara placerade. Vi kan räkna med att
platserna behöver ligga i anslutning till
varandra och att vi därmed kommer behöva
göra vissa omflyttningar av vem som
disponerar vilken parkeringsplats i garaget.
Mer information kommer i nästa infoblad.

Miljörummet
Under de sista månaderna har vi märkt att fler
och fler lämnar grovsopor som inte ska
lämnas i miljörummet. Saker som grytor,
stekpannor, elartiklar, lampor, etc. är saker
som måste tas hand om av medlemmarna
själva. Hittills har vi i styrelsen varit tvungna
att köra det till tippen och det måste bli
ändring på det. Vänligen följ instruktionerna
kring miljörummet och släng endast sopor
som är avsedd för miljörummet. Tydliga
instruktioner finns uppsatta på väggarna i
rummet.
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Vad du inte får spola ner i toaletten…
För ett par veckor sedan var det stopp i
huvudstammen (avloppet) på Konvojgatan 5.
Efter rensning och högtrycksspolning
konstaterades att stoppet berodde på
tvättlappar som hade spolats ned i toaletten.

Härmed vill Styrelsen påminna samtliga
medlemmar att inte spola ner artiklar såsom
tvättlappar, topsar, tamponger, sanitetsbindor,
bomull, hushållspapper och annat som kan
orsaka stopp i avloppet.

Vi vill också påminna er om att föreningen
ansvarar för huvudstammen medan
medlemmen ansvarar för samtliga rör som
leder till huvudstammen. Detta betyder att
om stopp sker i huvudstammen så är det
föreningen som står för eventuella kostnader
medan om stoppet är i anslutningsrören så
faller kostnaden på medlemmen.

Avflyttningsbesiktning
Styrelsen kommer från och med nu att
genomföra avflyttningsbesiktningar i samband
med avflyttningar och medlemsbyten. Detta
för att säkerställa att eventuella renoveringar
och större åtgärder har genomförts
fackmannamässigt.

Garagestädning
Vi vill påminna samtliga medlemmar med
garageplats att inte glömma att flytta ut bilar
och motorcyklar den 29/6 mellan kl 9-16.

Vi vill önska samtliga en
Glad sommar och ta väl

hand om varandra!
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