
Rusthållarbladet nr 27 

Hej medlemmar hösten är här. 

Här kommer en liten rapport om vad som händer i vår förening.  

Fasaderna är lagade vilket var högt upp på priolistan innan riktigt blöta säsongen kommer. 

Entréer/portar har genom åren blivit mer och mindre ansatta av fukt och mögel beroende på hur 

de är placerade. Dessa genomgår just nu också en renovering med slipning, oljning och lackning för att 

hålla lite till. Detta även innan det blir för blött ute.  

Höstfixdagen är lagd till den 7e oktober kl. 10:00-14:00.  Vi var ett starkt lag i våras och fick väldigt 

mycket gjort tillsammans. Hoppas att vi blir minst lika många denna gång. Skriv genast in i kalendern!  

Vi har en ny teknisk förvaltare som dessvärre endast är tillfällig. Han heter Johan Barpetrus 

och ersätter Lina Ask Wenell. Ny information kommer att sitta i skyltarna i portuppgångarna då vi har 

den ordinarie tekniska förvaltaren.  

Johan nås på: johan.barpetrus@riksbyggen.se 

Om ni inte har bekantat er med riksbyggens kundwebb så kan det vara bra att göra detta. Där finns 

information om vår förening, blanketter och en del erbjudanden som varieras mellan rabatter på färg 

och tapet till teaterbesök. Söker man blanketter av specifik art så beställs detta oftast genom Riksbyggen 

av lägenhetsinnehavaren själv.  

Motioner till årsstämman har fått en egen påminnelse i varje trappuppgång. 

Cyklar i föreningens utrymmen är svårtlöst både med ägare och utrymmen. Vi har tittat på offerter 

med lösningar men ingenting passar tyvärr vår förening. Arbetet fortlöper såklart. Vi ber ödmjukast att 

märka dem igen men namn, nummer på huset och DATUM. Detta för att försöka skilja ”gamla” 

märkningar från nya. Vi vet av erfarenhet att cyklar ibland lämnas vid tex flytt och skall på höstfixardagen 

försöka rensa ut tillsammans.  

Grovsoprummen fungerar tyvärr inte så bra. Trots många försök genom åren med att informera 

och förtydliga så slängs det saker som inte skall slängas där. Tänk på att tex plast saker kan gå i 

plaståtervinningen i ”vanliga soprummet” och att blomjord och större komposterbart (sommarblommor 

mm) kan läggas i det stora nätet på baksidan av Lagavägen nr 12. Det är vi som förening som får betala 

för allt som står på golvet utanför tunnorna. Soprummet placerat på Lagavägen 18 där har en medlem 

åtagit sig att hålla ett extra öga på ordningen samt sopa och snygga till. Kanske har någon lust att göra 

det samma i de andra rummen? Om alla hjälps åt litegrann så får vi det faktiskt finare och trevligare. Vi 

har även 2 st. medlemmar som håller extra koll på klotter och målar över där och när det är möjligt. Tack 

för er hjälp detta är mycket uppskattat.  

Hälsningar från styrelsen. 


