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Stamspolning 
Nu i september (v39) kommer stammarna i alla uppgångar spolas av GR Avloppsrensning.  

Arbetet kommer ske enligt följande schema: 

Måndag 26 september Norrbackagatan 70 A, B & C 

Tisdag 27 september Tempeltrappan 2 & Torbjörn Klockares gata 3 

Onsdag 28 september Torbjörn Klockares gata 5-7 

Torsdag 29 september Vikingagatan 39-41 

Fredag 30 september Vikingagatan 43-45 

 

Se också informationsblad som satts upp i alla trappuppgångar samt delats ut till alla postfack. 

Arbetet omfattar både badrum och kök. Lägenhetsinnehavare kommer att behöva rensa 

eventuella skåp och/eller ta bort eventuella lådor framför avloppsrören inför arbetet.  Det ska 

kort sagt vara fritt under handfat och diskhoar för åtkomst till avlopp. Den som inte med 

enkelhet klarar detta själv ombeds ta hjälp av i första hand familj/vänner/grannar och i annat 

fall styrelsen vilket i så fall bör ske i god tid. 

 

Arbetet förutsätter att spolpersonalen kommer in i alla lägenheter. Kan man inte vara hemma 

dagen för spolningen går det bra att lämna uppmärkt nyckel till spolningspersonalen vid 07.45 

samma morgon. Informera i så fall också om det finns djur i lägenheten och observera att 

ytterdörrar kommer att vara öppna för spolslang under arbetet. 

 

Var alltid uppmärksam på gurglande ljud från avloppen och kontakta styrelsen om du 

misstänker att det är på väg att bli helt stopp i avlopp. 

 

Datum för höstens städdag 
Höstens städdag blir söndag 23 oktober, kl 10-15. Container beställs till fredag 21 oktober och 

alla medlemmar är välkomna att passa på att slänga saker i den.  

Tänk på att märka upp era cyklar inför städdagen. Omärkta cyklar kommer tas ned i styrelsens 

förråd för att sedan slängas till våren. I samband med städdagen kommer också källargångar 

ses över och lösa föremål att slängas.  

Styrelsen kommer två veckor innan städdagen att gå igenom alla trappuppgångar och märka 

upp lösa föremål. Om dessa inte tas om hand, dvs avlägsnas från trapphuset, innan städdagen 

kommer de att slängas i containern i samband med städdagen. Som nämnts i tidigare 

nyhetsbrev skall trapphus hållas fria från material pga brandrisken och av utrymningsskäl. Det 

är alltså inte tillåtet att förvara brandfarligt eller hindrande material såsom cyklar, barnvagnar, 

kartonger eller påsar i trappuppgångar eller källargångar. Det finns särskilda förråd för ex 

cyklar och barnvagnar i anslutning till flera uppgångar. 

 



   

Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com  

Det går också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41. 

 

Påminnelse om energi- och varmvattenförbrukning 
Som alla nog är väl medvetna om har energipriser rusat i höjden. Detta drabbar oss som 

privatpersoner men också oss som förening med ökade kostnader som i värsta fall kan leda till 

höjda avgifter. Styrelsen vill därför påminna alla om att vara varsamma med energi- och 

varmvattenförbrukning. Tänk till exempel på att släcka lampor i rum du inte vistas i för 

tillfället och när du lämnar tvättstuga och källarutrymmen  

 

Soprummen – lämna endast tillåtet material i våra soprum 
Styrelsen påminner om att endast slänga det som är tillåtet i soprummen samt att lägga saker i 

rätt kärl. För mer information läs instruktionerna som finns i respektive soprum.  

Förpackningar ska plattas till så mycket som möjligt för att kärlen inte ska fyllas i onödan.  

Föreningen har inget avtal för att forsla bort material som inte är tillåtet att slänga i 

soprummen, utan sådant material kräver beställning av särskild kostsam transport till 

återvinningsstation.  

På andra sidan solvändan finns en återvinningsstation och på SVOAs hemsida finns 

information om när den mobila miljöstationen kommer dit: stockholmvattenochavfall.se. 
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