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Inbrott på Allmogevägen 

I början av december hade vi inbrott i en 

lägenhet på Allmogevägen. 

Vi utvärderar åtgärder för att minska risken 

för att det ska upprepas. 

Alla i föreningen kan göra skillnad genom 

att vara lite vaksamma, hälsa på varandra 

och alla andra som befinner sig hos oss. 

Släpp inte in någon genom porttelefonen 

som du inte väntar, till.exempel försäljare 

eller "vänner" till din granne. Genom att 

värna våra fastigheter kan vi minska risken 

för ytterligare inbrott. 

Samma sak gäller förstås om du i porten 

möter någon som vill bli insläppt. Stäng 

dörren och låt besökaren använda 

porttelefonen till den hen ska besöka! 

 

Loppmarknad 

Den 25 november ordnade några 

medlemmar i föreningen loppmarknad i 

Allmogesalen. Allt från kläder och krukor 

till smycken och CD-skivor var till 

försäljning, men tyvärr kom det inte så 

mycket folk. Det kanske kan bero på Black 

Friday som inföll samma helg, men en ny 

loppmarknad kommer att ordnas i mars. 

Mer information kommer när det närmar 

sig, och då kommer du att kunna anmäla 

ditt intresse för att vara med. 

 

Sopsortering i juletid 

Tänk på att inte kasta wellpapp och 

liknande förpackningar i hushållssoporna. 

Sopsortera på återvinningsstationen vid 

Viksjöleden eller på Görvälns ÅVC, 

alternativt vänta med att kasta 

förpackningsmaterial tills vi öppnar vår 

återvinningsstation. 

 

 

Priser på el och varmvatten 2018 

Elpriset kommer att ligga kvar på 90 öre 

per kWh och varmvattnet kommer från och 

med den 1 mars att kosta 62 kronor per 

kubikmeter. 

 

Ventiler och luft 

Det förekommer att ventiler i lägenheterna 

tejpas för, vilket inte är tillåtet. Det leder 

till ett undertryck i lägenheten vilket gör att 

luften som kommer in genom springor 

kommer med högre hastighet vilket gör att 

lägenheten upplevs som kall. Det får även 

konsekvenser för dina grannar, som också 

får uppleva inomhusluften som kallare. 

För lite luftgenomströmning kan dessutom 

leda till för höga radonhalter. 

 

Snöskottning 

Vi får förmoda att vi kommer att få mer 

snö i vinter. Har ni då synpunkter på 

snöskottningen är det felanmälan ni ska 

kontakta, felanmalan.mail@hsb.se eller 

010-442 50 00. 

 

          
 

 

God jul och gott nytt år! 
 

önskar Styrelsen 
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