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Håll utkik efter vad som sker i Gemensamhetslokalen. NP 36. 
Information finns på Facebook och i fönstret NP 36. 
 
Har du planer på att köpa elbil? 
Föreningen har laddningsplatser.  
Hör av dig till Primär. 
 

 

Entrén från Vegagatan 
Arbetet är nästan färdigt och förändringen 
märks. Vi har fått en mer välkomnande ingång 
från Vegagatan. Städningen av trappan måste 
förbättras vilket påtalats för Samfälligheten. 
 
Kommande renovering av entréer och 
trapphus 
Delar av styrelsen hade i veckan det första 
byggmötet inför renoveringen av entréer och 
trapphus som kommer att starta inom några 
veckor. 
 
Här får du en första översiktlig information.  
 
Mer detaljerade information och hur du kommer 
att beröras får du efterhand. Renoveringen 
kommer att ske ingång för ingång. 
Entrédörrar och låssystemet kommer att bytas 
ut. Vilket innebär att det nuvarande låssystemet 
inte fungerar medan det nya kopplas in. 
Det innebär också att elektriker måste få tillgång 
till din lägenhet för att dra kablar och montera 
porttelefonen. Arbetet utförs av Mr Elektriska 
och hantverkaren kommer att identifiera sig.  
Du kommer att få information vilken dag de 
behöver ha komma in i din lägenhet, för att ev 
lämna nyckel. 
Entrétaken skall renoveras och målas om de 
håller kvalitetsmåtten. Ny belysning och träpanel 
samt sedumväxter på taken. 
Entréhallen. Taket skall bytas ut och nya 
ledningar dras där under.  
Trapphus. Väggar, räcken, tak och hissdörrar 
skall målas. Rollerboys måleri kommer att utföra 
arbetet. 
RR Bygg håller i hela arbetet och det är också en 
projektansvarig person. 
Har du frågor kontakta styrelsen@blavalen.se 
 

Grovsoprummet 
Målning av väggar kommer att utföras inom de 
närmaste dagarna. Det kommer inte att påverka 
tillgången till grovsoprummet. 
Golvet skall också målas och detta innebär att 
grovsoprummet är stängt – upp till en vecka.  
Golvmålningen kommer att ske om några 
veckor. Styrelsen kommer att sätta lappar i 
trappuppgången med information när 
grovsoprummet är stängt. 
När grovsoprummet är uppfräschat kommer 
Kretslopp Göteborg att byta ut kärlen och också 
ställa dit kärl för återvinning av matavfall. 
Det är frivilligt att samla in matavfall, men vår 
förhoppning är att många är positiva till denna 
omställning. 
Information kommer om när du kan hämta ut en 
påshållare samt bruna papperspåsar, som är det 
system som Göteborgs stad använder. Du 
kommer också att få tillgång till grovsoprummet 
andra tider än de som gäller nu. 
Allt detta är ett led i det ansvar som föreningen 
har men även det ansvar som varje medlem har 
att ta hand om sitt avfall och sortera det som är 
möjligt. Allt för att minska mängden sopor som 
slängs i sopnedkastet. 
 
Föreningens hemsida kommer att hållas 
uppdaterad med information. 
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