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Informationsbrev – februari 2016 
 
Fönsterprojektet: Fönstergruppen Norrland (FSN) har fått i uppdrag att byta föreningens 
karmar och fönster. De nya fönstren kommer att isolera bättre, både mot buller och kyla, 
vilket kommer att förbättra lägenheternas inomhusklimat samt sänka föreningens 
fjärrvärmekostnader. Av denna anledning hölls ett informationsmöte den 25 januari. Du som 
missade mötet kan hitta informationen på vår hemsida, där det även finns ett frågeformulär. 
Successivt presenteras vanliga frågor som ställs på hemsidan. Det som händer närmast är 
att inmätning av befintliga fönster ska göras i vissa lägenheter. Det innebär att FSN behöver 
gå in i lägenheterna för att mäta exakt hur stora fönstergluggarna är. Inmätningen påbörjas 
vecka 12 (från och med 21/3). Om din lägenhet blir utvald för inmätning så kommer du att få 
en avisering i brevlådan om exakt tidpunkt för inmätning. Information och senaste 
uppdateringar kan följas på hemsidan under, Boendeinformation – Fönsterprojektet. Där 
presenteras dokument, FAQ (frågor och svar) och ett kontaktformulär.  
 
Föreningen har inköpt fyra nya utegrillar som skall placeras ut när gjutning av fundament är 
genomfört. Placeringen av de nya grillarna sköts av föreningens miljögrupp.  
 
Fimpkastning och rökning i föreningens utemiljö samt gemensamma utrymmen är 
förbjudet. För att undvika nedsmutsning samt motverka hälsofaror och lungirritationer för 
andra personer bör denna uppmaning respekteras av alla som vistas inom föreningens 
område. 
 
Hemsidan används mer frekvent av styrelsen som informationskanal till medlemmarna. För 
att snabbt och effektivt få ut information används mailutskick. Styrelsen uppmanar därför 
medlemmarna att registrera sin mailadress på startsidan för att hålla sig a jour med 
föreningens informationsflöde. På startsidan finns en informationsruta placerad, där 
information om fastighetsdrift och eventuella störningar presenteras. 
 
Övrigt 

- Gränsdragningslista samt ”råd vid renoveringar” har uppdaterats på hemsidan.  
- Stängslet på baksidan av Flygarvägen 37-43 är tillfälligt. Under våren skall ett 

permanent stängsel monteras upp. 
- Nya garagecylindrar kommer att monteras. 
 

 
Väl mött 
Styrelsen 


