
         
        nya Infobladet nr 4  sep-22 

    

I det förra infobladet togs följande upp överst på andra sidan: 

”Balkonger och rökning” ......   

Uppenbarligen har alla inte läst detta så därför tar vi upp det igen eftersom många grannar i 

12:an klagat på störande röklukt och vill att rökning ska förbjudas på balkongen, som det är i 

en del nya föreningar. Dessvärre kan styrelsen i nuläget inte förbjuda detta, men fortsätter 

att undersöka möjligheten.  Det styrelsen kan göra nu är att uppmana medlemmar att visa 

hänsyn till grannarna genom att undvika rökning på balkongen! 

Många småbarnsföräldrar låter sina små sova en stund på balkongen och måste kunna 

fortsätta med detta utan att utsätta barnen för cigarettrök! Vi icke-rökare ska inte behöva få 

in röklukt när vi öppnar för att få friskluft! Vi ber därför er rökare att ni tänker på detta och 

väljer er egen lägenhet för rökning!  

Grovsoprummet, rena sabotaget! Vad är det som hänt? Glasflaskor, ölburkar och 

pizzakartonger med matrester har slängts i kärlet för grovsopor. Bilder finns på detta. Hur 

svårt är det att sortera sina sopor? Med fel innehåll i kärlen blir soprummet en sanitär 

olägenhet och sophämtarna kan vägra tömning. Det känns tråkigt att behöva hota med att 

stänga grovsoprummet om inte alla är beredda att skärpa sig, men så här kan vi inte ha det! 

Ny fastighetsskötare fr.o.m. den 1 september 2022. Styrelsen har avslutat samarbetet med 

Eneroths Fastighetsservice AB och gett Kraft Lidingö AB i uppdrag att sköta föreningens 

fastigheter i fortsättningen. Kraft kommer hit en gång i veckan för kontroll. Meddelande till 

fastighetsskötaren kan göras på telefon eller mail, se uppgifter nedan. Det går fortfarande 

att skriva meddelande på lappen utanför tvättstugan i respektive hus.  

Medlem som vill ha hjälp med kranar eller elinstallationer i sin lägenhet kan med fördel 

vända sig till Kraft, som kan fastigheterna. Åtgärder i egna lägenheten betalas av 

innehavaren själv.  

Kraft Lidingö AB nås på 08-731 07 06 eller info@kraftlidingo.se, vardagar, mån-fre, 07:30-

16:30. Uppgifterna finns på anslagstavlan i entrén. 

mailto:info@kraftlidingo.se


Jouravtal för el och vatten har föreningen tecknat med Nordvall-Nyman Entreprenad & 

VVS AB. Jour utgörs av vardagar 16:30-07:30 samt lör-, sön- och helgdagar, d.v.s. den tid då 

Kraft inte är tillgänglig. Även du som medlem har rätt att ringa till jouren om t.ex. en 

vattenkran sprunget läck. Är det en läcka i din egen lägenhet får du betala för utryckningen 

själv. Är det en läcka i de allmänna utrymmena kan det vara bra att ringa någon i styrelsen 

först! Utryckningar på jourtid är alltid dyra. 

Nordvall - Nyman nås på 08-390 692, journumret är knutet till en växel som nås dygnet runt 

året runt. Uppgifterna finns på anslagstavlan i entrén. 

Lekplatsen utmed Lidingsbergsvägen håller kommunen på att rusta upp. Enligt ritningen och 

kontakt med kommunen ska blommande buskar planteras, tre ”små hus” eller lekstugor och 

bänkar finnas, boulebana och gräsmatta anläggas. 

 

Tidpunkten för höstens trädgårdsdag kommer att meddelas senare. 

Trevlig höst önskar styrelsen! 

 

 
 


