
	  

	  

	  

 
Nyhetsbrev 2 september 2022 

 

 

VINDSPROJEKTET BÖRJAR GÅ MOT SITT SLUT 

Vi har alla påverkats på olika sätt av byggarbetet på vinden det här året. Snart är det klart! De 
sista två lägenheterna ska bli klara i september, vad som sen främst återstår är att få ordning 
på ventilationssystemet. Vi har stått ut med mycket: ljud – från bygget, från bygghissen, 
genom hiss-schaktet. Vi fick vara utan hiss flera månader då det var nödvändigt att byta ut 
den gamla hisskorgen och maskineriet. Men allt kommer bli klart och då har vi en helt 
upprustad fastighet. Mycket har hänt sedan 2010 då föreningen tog över, på hemsidan 
(storen15.se) finns under Mäklarbild information om vad. Vi kommer dessutom ha sänkt våra 
lån betydligt.  
 

VENTILATIONEN 

Det har efter den senaste OVK-mätningen visat sig att det inte räckte med att vi nu har fler 
fläktar på taket utan ventilationskanalerna behöver undersökas/filmas, delvis repareras och 
först sen kan den slutliga justeringen ske. Det är Vindsgruppen som håller i detta. Vi har från 
föreningens sida tryckt på men av olika anledningar har det dragit ut på tiden. Nu är det på 
gång och så fort vi får klart om när kommer närmare information. 

 

CYKELRENSNING 

Det är trångt på vår lilla gård och en del cyklar är trasiga/övergivna. Det kommer att ske en 
utrensning, mer information om det senare. Om du vet att du har en cykel du inte använder, 
gör dig gärna av med den redan nu. 

 

GRINDARNA TILL HISSEN MÅSTE STÄNGAS ORDENTLIGT 

Några i huset är helt beroende av hissen, tänk på dina grannar och medmänniskor och se till 
att hissdörrarna är ordentligt stängda. Det behöver inte göras med våld, bara stäng igen och ta 
till vana att innan du stänger grindarna trycka på knappen till plan 0 (om du befinner dig på 
annat plan) så ser du tydligt att hissen åker ner.  

 

 

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen 
e-post: brfstoren15@gmail.com 


