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Avläsning av elmätare 
Avläsningen av elmätarna kommer i år att ske 
av lägenhetsinnehavarna själv. Det är enkelt 
och tar cirka 15 sekunder. Bara titta på 
mätaren och skriv av siffrorna. 
 
Alla får utdelat en blankett för avläsning av 
elmätarna. Läs av din elmätare (den sitter i 
garderoben i hallen, vid säkringarna) och 
lämna blanketten i brevlådan i tvättstugan 
eller vid föreningens expedition på källarplan 
Älggatan 16c. 
 
Vi förbetalar 100 kr i månaden för el och har 
du förbrukat mer än det så debiteras detta ut i 
april 2015. 
 
Lägenhetsnummer 
Lägenheterna har märkts upp med 
lägenhetsnummer. De sitter i ovankant av 
ytterdörrens dörrkarm (på utsidan) och består 
av två nummer.  
 
Vi har dels våra egna föreningsunika 
lägenhetsnummer som ser ut som t.ex 4-24 
vilket innebär hus 4 och lägenhet 24. Det är 
dessa nummer vi använder för överlåtelser 
eller kommunikation med vår förvaltare. 
 
Sen är det även Skatteverkets nummer som 
är t.ex 1001. Det numret är inte unikt utan 
visar bara var i trappuppgången lägenheten 
är belägen, alltså vilken våning och vilken 
dörr på det aktuella våningsplanet lägenheten 
är.  
 
Källarförråd 
Alla lägenheter har två källarförråd. Förråden 
har samma nummer som lägenheten. Har du 
t.ex lägenhet 4-24 har du förråd nummer 24 i 
ditt hus. Det står nummer på förrådsdörrarna.  
 
Det är inte tillåtet att ockupera någon annans 
förråd. 
 
Om någon har tagit något av dina förråd så 
kontakta styrelsen så får vi ordna upp det. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Månadsavgifter 
Som tidigare kommunicerats höjs 
månadsavgifterna med 3.5% från 1 jan 2015. 
För dig som har autogiro dras det nya 
beloppet automatiskt. 
 
Föreningens hemsida 
På www.kanariefageln.se har föreningen sin 
hemsida och där finns all nödvändig info, och 
en del kuriosa, du behöver som boende i 
föreningen. Titta gärna in lite då och då. Du 
kan även få mail när något nytt lagts in på 
hemsidan. 
 
All viktig info delas även ut i brevlådor eller 
sätts upp på anslag i trapphusen så att ingen 
missar något. 
 
Brandsäkerhet 
Räddningstjänsten Syd (brandkåren) var i 
oktober/november på besök här i föreningen 
och informerade om brandskydd och 
kontrollerade om folk hade brandvarnare. 
 
Generellt var folk väl informerade om 
brandsäkerhet och de flesta hade 
brandvarnare. 
 
Har du ingen brandvarnare så skaffa en 
omedelbart! 
 
Övrigt 
I övrigt önskar styrelsen alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år! 
 
Kom ihåg att blåsa ut alla eventuella 
stearinljus innan ni går och lägger er eller 
lämnar lägenheten. 
 
Mvh 
 
Styrelsen 
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