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Renovering av takfot på Karlsgatan 19 
Under hösten, vintern kommer Karlsgatan 19 genomgå en rad renoveringar. I samband med 

att underhållsplanen togs fram under hösten & våren så upptäcktes sprickor vid takfoten samt 

fukt i källaren. Takfoten kommer att renoveras under hösten och en dränering av fastigheten 

kommer att ske under vintern. Detta kommer innebära byggställningar och stök runt huset. Vi 

hoppas att ni har överseende med detta.  

Privat egendom i våra trapphus 

Enligt föreningens trivselregler är det är ej tillåtet att förvara privat egendom i trapphuset så 

som barnvagnar, dörrmattor, leksaker m.m, enda undantaget är rullatorer. Orsaken till detta är 

att vi vill minimera rökutveckling vid en eventuell brand samt underlätta städningen. Vänligen 

ta omedelbart bort privat egendom i trapphusen.  

Mopeder i våra cykelrum 
Det är inte tillåtet att förvara mopeder i våra cykelrum. Av hänsyn till den brandfara de utgör 

så uppmanar vi våra hyresgäster som har mopeder förvarade olämpligt, att flytta dem till 

annan plats.  

 

Saknar du något av nedanstående? 
I samband med cykelrensningen vid senaste årsskiftet så fanns även ett litet antal äldre 

barnvagnar, en takbox och en cykel. Är något av detta ditt, kontakta LT konsult tel dagtid 

021-81 17 25 och beskriv det du saknar, dock senast 1 oktober 2015, därefter skänks det bort. 

 

Cigarettfimpar 
Av någon anledning så använder några boenden grannarnas uteplatser till att slänga fimpar på. 

Fimparna utgör en brandfara och dessutom är det otrevligt för den som drabbas. 

 

Lediga utrymmen att hyra 
Lokal Karlsgatan 21, ledig från 1 september. Yta 82 kvm. 

Källarförråd Karlsgatan 27, ledig från 1 oktober. Bara tillgänglig för boende på adressen 

Källarförråd Karlsgatan 19A, ledigt från 1 sep. Bara tillgänglig för boende på adressen 

Anmäl ditt intresse på info@brfgunnar.se. Det är först till kvarn som gäller. 
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