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Takrenovering Älggatan 
Takrenoveringen på Älggatan fortlöper. Hus 16 
och 18  är klara. Ställningarna på hus 18 börjar tas 
ner på torsdag 11 juni.  
 
Enligt plan ska hus 20 vara klart i månadsskiftet 
juni/juli men detta kommer att bli något försenat 
pga regn och blåst som hindrat arbetet en del 
dagar hittills. 
 
På det stora hela har takrenoveringen på 
Älggatan fortlöpt utan större problem eller 
överraskningar. 
 
Brandskyddsarbete 
När det grillas är det inte ok att lämna en 
brinnande eller glödande grill om ni går in för att 
äta. Släck glöden och stäng locket. Använd en 
blomsterspruta eller vattenkanna om det behövs. 
Lämna aldrig en glöd eller eld utan uppsyn. 
 
Släng aldrig grillaskan i soporna när den är varm, 
låt den vänta tills minst dagen efter innan ni 
slänger den. 
 
Det är inte heller ok att ställa ut saker i 
trapphuset; påsar med returpapper och liknande. 
Detta ska bäras ut direkt. Detta är något 
brandkåren anmärker på om de kommer på 
skyddsrond. 
 
Påsar med hushållsavfall får defintivt inte ställas 
ut i trapphuset, det är en hygien- och trivselfråga. 
Soppåsar ska ut direkt eller behållas i lägenheten. 
 
Målningsarbeten och trapphustavlor 
Grunderna på hus 47 och 49 har målats och så 
även den vita delen av väggen i nedre delen av 
trapphusen i alla hus. Det såg väldigt tråkigt ut på 
ett par ställen innan, speciellt i hus 49. 
 
I samband med detta byts även trapphustavlorna 
ut. De gamla var inte ändamålsenliga och såg inte 
så snygga ut.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Travertinmålningen, som är den nedre delen av 
väggarna, är dålig på många ställen och även 
putsen kring entreerna tas vid senare tillfälle. 
 
Rökning 
Vi får påminna om att rökning är förbjuden i 
trapphus, källare, tvättstuga och andra allmänna 
utrymmen i våra fastigheter. 
 
Grovtvättmaskin 
En av våra grovtvättmaskiner har gått sönder och 
går inte att laga då det inte längre finns 
reservdelar.  
 
Inköp av ny maskin finns i framtida plan men i 
nuläget får vi klara oss med en enda 
grovtvättmaskin. 
 
Årsstämma 
Stämman är bokad till torsdagen den 11 juni kl 
18.30 och hålls som vanligt i Folkets hus här på 
Limhamn.  
 
Kallelse till stämman har delats ut till alla boende.  
 
Vi hoppas att så många som möjligt kommer och 
tar del av stämman.  
 
Det är en viktig del av demokratin i föreningen 
och utan engagemang från medlemmarna blir det 
i mångt och mycket bara styrelsemedlemmarnas 
viljor som kommer fram och styr allt som händer i 
föreningen. 
 
Det kommer att bjudas på landgång och 
kaffe/dricka efter avslutad stämma. 
 
/Styrelsen  
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