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Samverka mot tjuvar 
Under sommaren när många reser bort är risken stor för inbrott. Samverka med grannarna för att 

hålla koll och ta in post.  

Lämna inte entrédörrar öppna utan bevakning. Håll koll på okända personer och bilar i området, 

fråga okända inne i trapphuset, vem de ska besöka. 

När du kör upp eller ner i garaget, kolla att ingen smiter in innan porten går igen. 

 

Om du reser bort en längre tid 

Tänk på att informera styrelsen vem som kan kontaktas om det blir problem i din lägenhet. 

Det kan vara vattenskada eller brandvarnaren som går igång. 

Se upp för läckande kylskåp  

Innan du reser bort under semestern. Dra fram kyl- och frysskåp för att kolla att det inte 

rinner kondensvatten ner på parketten. Skålen som samlar upp kondensvattnet ska vara 

tom. 

Har du bostadsrättstillägget till hemförsäkringen 

Om olyckan är framme och det blir en vattenskada eller annan skada, är det viktigt att du är 

rätt försäkrad. Det räcker inte med en hemförsäkring, du måste också ha det man kallar 

bostadsrättstillägg. Kolla med ditt försäkringsbolag. 

 

Papperspåsar för matavfall 

Alla har fått papperspåsar, en hållare och enkel information utdelad. Papperspåsarna 

ersätter plastpåsar och börjar användas direkt. Nya papperspåsar kommer att finnas i 

soprummet för hämtning. 

 

Sopsortering 

Var sak i sin behållare. Ditt matavfall behövs för tillverkning av biogas för stadens bussar. 

Förpackningar av papper, plast, plåt och glas ska också sorteras och återvinnas och läggs i de 

avsedda behållarna. Ingen sorterar det som läggs i behållare för brännbart eller restavfall. 

Om vi hjälps åt går allt mycket bättre. Vi får ett trevligare soprum och det kan även bli 

billigare för föreningen och dig som boende om vi kan minska det brännbara avfallet. 

Tänk på när du får skrymmande emballage som kartong och frigolit – våra kärl är inte 

dimensionerade för detta. Sådant ska köras till kommunens miljöstationer. Har du själv inte 

bil, kanske du kan prata med en granne för att få hjälp. 

 

Grovsopor får absolut inte läggas i behållare eller i soprummet. 

 
 

Trevlig sommar! 
Önskar styrelsen 
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