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Garagerenoveringen påbörjas 
 
Under december påbörjas arbetet med renoveringen av föreningens garage. 
Renoveringen innebär att utskiktet på Torbjörn Klockares gata 3-9 kommer att 
rivas upp och bytas. Entreprenören Lawab kommer under arbetet att resa ett 
väderskydd över den del av gården som berörs. Vi ber om överseende med ev. 
olägenheter under den tid som renoveringen pågår. 
 
Parallellt med renoveringen påbörjas planeringen av hur denna del av gården 
kan utvecklas. Föreningens medlemmar kommer att erbjudas möjlighet att 
påverka den framtida utformningen. Målsättningen är att ha trivsam gård till 
sommarsäsongen. 
 
 
Ekonomi 
 

Med ett fortsatt förmånligt ränteläge är föreningen ekonomi fortsatt god. Vi 
kommer som det ser ut nu att klara 2016 utan avgiftshöjningar och kommer även 
att göra en mindre amortering på föreningens lån. Styrelsen arbetar kontinuerligt 
för att säkra förmånliga avtal med leverantörer och finna utrymme för 
besparingar.  
 
Påminnelser om försenade inbetalningar är en kostnad för föreningen på flera 
tusen kronor per år. Vi uppmanar därför alla som har möjlighet att betala sin 
avgift/hyra genom autogiro. 
 
 
Brandsäkerhet 
 
Så här i juleljustider vill vi påminna alla om att se över brandskyddet i 
lägenheten. Kontrollera att den brandvarnare som ska finnas i lägenheten 
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fungerar. En pulverbrandsläckare på 6 kg samt en brandfilt är bra att ha till 
hands om olyckan skulle vara framme. 
 
Vi vill också påminna om att våra trappuppgångar är utrymningsvägar och ska 
vara fria från föremål. Tänk på att även föremål som inte i sig är brandfarliga 
(t.ex. krukväxter) kan försvåra en utrymning genom en rökfylld trappuppgång. 
De förråd som finns i entréplanet i vissa uppgångar är till för barnvagnar, 
rullatorer o.dyl., inte cyklar, leksaker m.m. 
 
 
 

Till sist önskar vi alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År! 
 

 
 
Styrelsen Kannan 13 


