
   

 

Nyhetsbrev, september – oktober 2018  

 

Vi har haft vattenläckor i garaget under ovädren som varit. Felen i garaget 
åtgärdas som ett garantiärende och arbetet i garaget är snart färdigt.   

Klotter kan numera anmälas via felanmälan till SBC. 

Felen på elmätarna ska äntligen åtgärdas 
10-11 oktober kommer felen med elavläsningen att avhjälpas. Skanska behöver 
därför få tillgång till era lägenheter. Om ni inte är hemma är det viktigt att ni 
sätter era lås i serviceläge för att de ska kunna komma åt elmätarna.  
 
Påminnelse om extrastämma 
Styrelsen vill påminna er om att ni är välkomna på extrastämma den 13 
oktober. Vänligen se separat inbjudan. 
 
Containrar för grovavfall 
Den 5-7 oktober kommer samfälligheten att ställa upp containrar för grovavfall. 

Dessa är till för oss boende i samfälligheten.   

 
Några påminnelser när det gäller trappuppgångar och barnvagnsförråd 
Portar står öppna med jämna mellanrum utan att någon finns i närheten. Vi vill 
påminna er alla om att hjälpas åt att stänga portarna om ni ser att de står 
uppställda utan att någon är i närheten eftersom att vi har haft oinbjudet besök 
i våra trappuppgångar. 
 
Barnvagnsförråden är i första hand till för barnvagnar. Cyklar kan istället stå i 
vårt cykelförråd i garaget vid uppgång 27. Självklart kan barnvagnsförråden 
nyttjas till cyklar om det inte finns behov för barnvagnar. Om det är så att ni 
med barnvagn har svårt att få plats i era barnvagnsförråd, sätt gärna upp lappar 
i respektive trappuppgång för att informera om ert behov eller prata med era 
grannar.   

 

Mer information från samfälligheten 

- Om ni vill återuppta busslinjen mellan Östra sjukhuset- Gamlestadstorget 

uppmuntrar Samfälligheten er att göra skrivelser till Västtrafik.  



   

- Grannsamverkan kommer att starta i området. CPG och Polisen håller i 

ett informationsmöte den 25/10. Mer information kommer att sättas 

upp härintill inom kort.  

Rester från garantibesiktningen 
Det finns fortfarande garantiåtgärder kvar inne i lägenheter och på fastighetens 
yttre. Styrelsen har regelbunden kontakt med Skanska för att få dessa åtgärdade 
så snart som möjligt.  
 
För information som ofta är bra att ha … 

…om t.ex. e-faktura, hur man får fler nycklar/taggar och hur man hittar sitt 
tresiffriga lägenhetsnummer, kolla gärna hemsidan http://www.kaptenbla.se  
eller fråga någon i styrelsen. 

Har ni synpunkter eller önskemål om vad vi ska ta upp i informationsbrevet, 
vänligen kontakta info@kaptenbla.se eller lägg en lapp i vår brevlåda  
i uppgång 31. 

God fortsättning på hösten! 
Hälsningar, 

Styrelsen, Kapten Blå 
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