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et är vååår! Det är samma konstaterande vid frukostbordet varje år: ”Nämen har du  

 sett så stora knopparna har blivit” och så, plötsligt, är våren här på allvar och vår fina 

 utemiljö grönskar och våra lökväxter, buskar och träd blommar. Visst är det härligt!  

Folk kryper fram ur skrymslen och vrår och vänder ansiktena mot solen och njuter och alla  

verkar lite gladare trots att många samtidigt svär över rinnande ögon och täppta näsor. Men  

hur skulle det kunna bli vår utan pollen?  
 

Då var det dags att fatta pennan igen för lite ny information.  

 

Nya stadgar 
 

Nu har Bolagsverket registrerat våra nya stadgar. Det innebär att det är dessa som gäller numera. 
 

Montage av räcken/handledare 
 

För att öka säkerheten och tryggheten och för att underlätta vid in- eller utpassage har det monterats 

räcken/handledare vid våra entrétrappor. Åtgärden har mottagits mycket positivt av de boende. 
 

Målning av källargångar 
 

Nu är resterande målningsarbeten av bl.a. förrådsplanken i sidogångarna och åtgärdandet av 

uppkommen blåsbildning och avflagning i färgen på källargolven klart.  
 

Extra förråd att hyra 
 

Det finns extra förråd (de gamla soprummen) lediga att hyra i Domaregatan 5 och 13. Hyran är  

f.n. 45 kr/månad. Vänd dig snarast till v.v.-kontoret om du är intresserad! Först till kvarn ………..! 
 

Glidande entrémattor 
 

Som du säkert noterat ligger våra entrémattor inte stilla. När man torkar av skorna när man kommer 

in flyttar sig mattan inåt på entrégolvet. Orsaken till detta är på att mattan glider på betongytan där 

den gamla torkmattan låg. För att råda bot på detta har vi provat att måla den råa betongytan i en av 

entréerna med mycket gott resultat som följd. Samma målningsbehandling kommer därför att göras i 

övriga entréer så att vi får mattor som ligger stilla framöver.  
 

Cykelplatser  
 

Det finns efterfrågan på platser i cykelgaragen från medlemmar som är i verkligt behov av plats där.  

Alla har ju inte de fysiska förutsättningarna för att transportera cykeln upp och ner i källartrappan.  

Vi vill därför be dig som hyr plats i något av cykelgaragen och inte längre använder din cykel, att  

lämna platsen till någon som behöver den bättre. Använder man inte cykeln, och vill ha den kvar,  

kan den ju lika gärna stå i cykelrummet i källaren. Vänd dig snarast till v.v.-kontoret om du vill säga  

upp din hyrda cykelplats. 
 

Säkerhet på taken 
 

Säkerhetsreglerna för att vistas på våra tak har förstärkts. Trots att vi har i stort sett platta tak, krävs  

det numera att det finns fästanordningar för säkerhetslina på taken. Fästanordningar i erforderlig 

omfattning kommer därför att monteras så att vi uppfyller kraven. Så ser du någon på taken så är det 

troligen detta arbete som pågår. 

V.g. vänd! 
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Nya dammsugare i tvättstugorna 
 

Som du kanske sett har det kommit nya, lite behändigare, dammsugare i tvättavdelningarna för  

att underlätta städningen i bl.a. torkrummen. För att möjliggöra detta finns el-uttag i alla torkrum, 

mangelrum samt i tvättstugan. Dammsugaren finns placerad i mangelrummet. Var vänlig byt 

uppsamlingspåse när den som sitter i maskinen är full! En extra påse finns i tvättstugan. 
 

OBS!  Ställ tillbaka dammsugaren på sin plats när du använt den!                         

 Säg också till när du bytt dammpåse så att en ny kan läggas i tvättstugan! 
 

Organiskt avfall 
 

Tyvärr händer det alltför ofta att det kastas avfall, även vanliga hushållssopor, förpackat i vanliga 

plastpåsar i sopskåpen vid B-ingångarna. Därför måste vi med skärpa påpeka att det endast är  

organiskt avfall förpackat i de därför avsedda speciella bruna papperspåsarna som får kastas där. 

Det står dessutom ”Endast för organiskt avfall” på en skylt på inkastluckan!  
 

Det förekommer också att de gamla s.k. biobagpåsarna används. Dessa får inte längre användas 

eftersom de ställer till problem vid hanteringen på tippen. De speciella bruna papperspåsarna för  

organiskt avfall finns att hämta på vv-kontoret under expeditionstid. 
 

Alltså, endast organiskt avfall förpackat i de därför avsedda bruna papperspåsarna får kastas i 

sopinkasten vid B-ingångarna!  
 

Nu har det hänt igen! 
 

Trots tidigare påpekande har det åter hänt att någon glömt att hänga tillbaka en nyckel när man tvättat 

klart. Som vi påpekat tidigare, ställer detta naturligtvis till det för nästa som skall tvätta. Det innebär  

ju också en del onödigt arbete för oss som skall försöka ordna upp det hela! 
 

Det är ju mänskligt att glömma! Dock efterlyser vi återigen en skärpning beträffande nycklarna!  

Ta för vana att ALLTID kolla att samtliga nycklar är tillbakahängda när du tvättat klart.  
 

TACK PÅ FÖRHAND! 
 

Sist men inte minst 
 

måste vi erinra om att trapphusets entrédörr normalt skall hållas stängd av säkerhetsskäl. 
 

Vid varm väderlek har vi noterat att en del entrédörrar står öppna under sena kvällar och ibland även 

under nätterna. Att haka upp dörren är lätt men att sedan ta ansvaret för att den blir stängd till kvällen 

tydligen betydligt svårare. Vad en nattöppen entrédörr kan innebära för säkerheten kan säkert alla 

föreställa sig. Eller? 
 

Vi förstår att det kan vara lockande att haka upp dörren i tron att det blir svalare i trapphuset. Resultatet 

blir dock det motsatta då utomhusluften ofta är varmare än den som finns inomhus. Dessutom blåser det 

in en hel del damm, papper, torra löv m.m. till stort förtret för dem som bor på 1:a våningen.  
 

Om entrédörren vid behov ställs upp vid t.ex. transport av större föremål eller kortvarig vädring skall 

den naturligtvis stängas genast när behovet inte längre finns. För allas säkerhet och trygghet hoppas vi 

att ALLA respekterar ordningen med stängd entrédörr i fortsättningen.  

 

Ha en fortsatt skön vår / Styrelsen 

 

 
 

Kontakter 
Adressen till vår hemsida är www.angslyckan.se där man bl.a. kan se hur lokalerna är bokade. E-postadress för 

meddelande till styrelsen är brf.angslyckan@gmail.com (OBS med a inte ä!). Vicevärdskontoret, som finns i källaren 
i 8 A med nedgång på gaveln mot gatan, är öppet helgfria tisdagar mellan kl. 18-19. Telefon till vicevärdskontoret: 
042-28 44 43. 

http://www.angslyckan.se/
mailto:brf.angslyckan@gmail.com

