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Julhelgerna närmar sig och här kommer lite komihåg inför att lov och helgdagarna  
 

 Ljus och brandvarnare 
I dessa tider tänder vi många ljus och lampor. Som boende ansvarar du för 
brandskyddet i din lägenhet. Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar 
rummet. Låt inga elektriska apparater stå mot möbler eller tyger. Se till att 
du har fungerande brandvarnare. Kolla gärna batteriet en extra gång 
särskilt om du ska resa bort. Brandlarmet kan pipa irriterande i flera dagar 
när batterinivån är låg. 
 

 Vatten och avlopp 
Under de senaste åren har vi drabbats av ett antal vattenskador i 
lägenheterna. Förutom de olägenheter som drabbar den enskilde påverkar 
det också vara försäkringspremier. En enkel säkerhetsåtgärd är att stänga 
av vattnet till diskmaskin och tvättmaskin när du inte använder dessa.  För 
att undvika stopp i avloppet är det en enkel åtgärd att torka ur fettet i 
stekpannan innan du diskar den i vatten.  
 

 Hjärtstartare  
Om olyckan är framme så ska alla veta att vi har en hjärtstartare i porten 
Lumagatan 17/19. Hjärtstartaren är självinstruerande och kräver inga 
förkunskaper.  
 

 Grovsoprummet   
Kärlen i vårt återvinningsrum fylls snabbt av julklappspapper och 
kartonger. Vi har beställt extratömningar men du kan också underlätta 
genom att slå ihop kartongerna så skapas det mer utrymme i kärlen 
Julgranar fårnej kan lämnas i återvinningsrummet. Efter jul och 
nyårshelgen finns det en uppsamlingsplats på Luma torg.   

 

 Värmejustering 
Arbetet med justering av värmen pågår och fortsätter efter jul och 
nyårshelgerna. Se särskild info i hissar och portar.  
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 Gården  
Tänk på att det kan bli väldigt halt på trädäcket när det fryser på. Tyvärr går 
det inte att sanda. Ta det därför försiktigt när du går ut över däcket. 
Kontrollera också att porten går i lås när du stänger. Om det hamnar snö 
vid tröskeln går larmet igång.   
 

 Garaget  
Genom det så kallade ”Klimatklivet” har vi erhållit statsbidrag för 
ytterligare laddplatser i garaget. Även om el är framdraget till vissa platser 
är ingen officiell fördelning genomförd. Av det skälet är elen till 
laddplatserna avstängd. Administration och kommunikation har visat sig 
krångligare än tänkt bl.a. kräver eldragning omflyttning av en del platser. Vi 
för dialog inom garagesamfälligheten samt med APCOA om hur 
ansvarsfördelning och administration ska se ut.   
 

 Extra amortering  
Under december 2018 kommer vi att amortera ytterligare 1 MSEK utöver 
de 2 MSEK som vi tidigare amorterat under året. Totalt amorterar vi 3 
MSEK under 2018. Föreningens skuld kommer vid årsskiftet att landa på 
95,8 MSEK eller 9200 SEK per kvm. Om vår ekonomi tillåter avser styrelsen 
att amortera åtminstone drygt 2 MSEK under 2019 för att därmed hamna 
under 9000 per kvm vilket bedöms viktigt för föreningens rating och 
lägenheternas värde. 
 

 Föreningslokalen  
Fortfarande återstår en del justeringar och kompletteringar innan lokalen 
kan nyttjas fullt ut. När de sista delarna är på plats kommer lägenheten att 
kunna bokas och användas för mindre tillställningar och som extra 
gästlägenhet. Håll utkik på hemsidan.   
 
En riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

 
  


