
Informationsblad för bostadsrättsföreningen 

Vattentornet 5 
 

maj 2022 
  

Hej 
  
Årsstämman har hållits. Årsstämmoprotokollet anslås på den vanliga platsen i entrén. Ny styrelse är: 
Jonas Bergfeldt (1106) och Kristofer Burén (1107) nyval samt AnnSofie Persson-Stenborg (1707), 
Anna-Karin Kask (1202), Johan Liedström (1404) omval. Fullständig förteckning finns i protokollet. 
 
Några saker som det informerades om vid årsstämman var att styrelsen kommer gå ut med begäran 
om att de boende ska lämna kontaktuppgifter till föreningen. I takt med att de fasta 
telefonabonnemangen upphört och mobilnummer hålls hemliga har det varit svårt att få kontakt 
med de boende. Framför allt har detta blivit problematiskt vid de vattenläckor som vi haft. Vi 
kommer att gå ut med information om vad detta innebär i särskild ordning. Styrelsen tog även upp 
att vi under året kommer att låta behörig firma gå igenom lägenheterna och inspektera 
vattenanslutningar och el. Detta för att upptäcka sådant som kan åtgärdas innan det leder till 
bekymmer. Kostnaderna för vattenläckor har varit mer än acceptabla och orsakar stora bekymmer 
för de drabbade. Information kommer ut i god tid om denna inspektion. 
 
Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) ska göras tisdagen den 31 maj. Tiden är satt till mellan 
16:00 och 19:00. Vi hoppas att kvällstiden gör det lättare för alla. OVK kommer att utföras av 
företaget Scandvik AB. Man måste hålla lägenheten tillgänglig (§ 31 enligt stadgarna) för 
inspektionen. Antingen är man hemma eller så kan låset sättas i säkerhetsläge genom att låsa och 
sedan dra tillbaka nyckeln till tio-i-tolv läge och dra ur nyckeln. Är det så att man upplever bekymmer 
med sin ventilation är det ett bra tillfälle att vara på plats och prata om det med de som utför 
kontrollen. Notera att det är självdrag i lägenheterna. Det innebär att de öppningar som finns i 
fönstren ska vara öppna för att ventilationen ska fungera, friskluften kommer alltså utifrån.  
 
Vi aviserar härmed även tid för vårstädning. Det behöver fixas lite och snyggas upp på vår tomt nu 
efter vintern. Som vanligt är alla välkomna, små som stora. Det är ett ypperligt tillfälle att lära känna 
de som bor i huset. Även om man bara kan vara med i en liten stund går det bra. Vi avslutar med att 
grilla korv. Tiden är söndagen den 29 maj. Vi ses mellan klockan 10:00 och 13:00. Ingen föranmälan 
behövs, det är bara att komma ner och ansluta. Det kommer även sättas upp information i entrén 
och som alltid informerar vi på hemsidan.  
 
 
Med vänliga hälsningar 

Styrelsen  


