
Februari 2015 

  
www.hsbsvaneholm.se 

 

OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) är nu gjord och är godkänd. Nästa 
kontroll ska göras 2020. Sotaren fick tillträde till samtliga lägenheter. Det är 
både han och vi mycket tacksamma för. Det tyder på ansvarsfulla 
bostadsrättsinnehavare. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Alla är tyvärr inte lika ansvarsfulla när det gäller sophanteringen. Det finns 
fortfarande alldeles för mycket plastpåsar i containern för matavfall. 
Papperspåsar för detta kan hämtas i f.d. soprummet i 39b. 
Kartonger ska rivas i sönder och kastas i avsedd container. Det står alltför 
ofta hela kartonger utanför containern som ”någon annan” måste lägga ner tid 
på att riva sönder. 
Det är ännu allvarligare att det ofta står grovsopor utanför containerna. Det 
ställs el-artiklar, byggavfall mm och häromdagen stod det 3 röda lastpallar 
där. Var och en måste själv ta hand om sitt grovavfall. Vi tar ju hit en 
container varje höst, och för att underlätta ytterligare kommer det en 
container även i vår (24/4), men kan ni inte förvara grovavfallet till denna 
kommer, måste ni själv transportera det till Merab. Den tid det tar att städa 
upp runt containerna kunde använts på ett betydligt bättre sätt. Blir det inte 
slut på detta tvingas vi lägga in arbetet i fastighetsskötartjänsten, som då 
kommer bli dyrare, och detta läggs på årsavgiften (hyran). Det innebär att alla 
får vara med och betala för att ett fåtal missköter sig. Vi hoppas det blir 
bättring!  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Fritidslokalen, för boende i Svaneholm, i källaren i 35:an har nu varit öppen 
ca 1 år och är uppskattad av användarna. Antalet besökare har överskridit 
förväntningarna. Välkommen ner! Vi ser gärna att den används även till 
annat än biljard mm. Den är ledig dagtid och kvällstid utom tisdagar och 
torsdagar. Kom med förslag! 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi tänker flytta behållarna för glas och batteriholk. Det är tänkt att de ska stå 
så att lastbilen som tömmer dom inte ska behöva stå bland parkerade bilar. Vi 
ska ta bort buskar och asfaltera mittemot sopcontainerna. Vi frigör på så sätt 
även några parkeringsplatser. 
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