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Nya golv i gemensamhetslokalen, hjälp!  
Med nya golv kan vi medlemmar göra har fler och 
nya aktiviteter i lokalen. Men vi behöver hjälpas åt 
med att flytta undan möbler. Den 5-6/10. Ju fler 
som hjälps åt desto bättre. Hör av dig till 
lokalen@blavalen.se  
 
Entréer och trapphus etc. 
Renoveringen av våra entréer, trapphus och målning 
av entrétak och fönster i markplan är färdig. Hoppas 
att du liksom vi i styrelsen tycker att det har blivit ett 
rejält lyft både utvändigt och i entrén och trapphuset. 
   Att vårda våra gemensamma utrymmen ligger i 
allas intresse, t ex om du slänger sopor och det 
rinner på väggen – torka. Det har hänt att någon 
lämnat kladdigt under sopnedkastet. 
   Det fattas också portnummer vid entrédörrarna, 
de är beställda och lampor kommer att monteras 
inom kort. Entrétakenkommer att  beläggas med 
sedum i en separat upphandling framöver. 
 
Ringklocka vid din ytterdörr 
I samband med att porttelefonen monterades 
försvann också den elektriska kopplingen till 
ringklockan vid entrédörrarna. Maila styrelsen 
innan 16 september om du är intresserad av att en 
ringklocka monteras på din ytterdörr. 
 

 
 
Namn i porttelefonen 
Systemet för att ändra namn i porttelefonen är 
ännu inte överlämnat till styrelsen, varför 
önskemål om ändringar av namn och tillägg ännu 
inte genomförts. 
 
 
 
 

 
Felanmälan av porttelefon 
Porttelefonisystemet fungerar för de flesta. Har du 
problem skall du felanmäla till PLL, föreningens 
tekniska förvaltare, 031-19 80 19 eller 
www.pllfastighet.se.  
 
Insamling av matavfall 
För att minska mängden sopor kommer 
föreningen att erbjuda dig möjlighet att samla in 
matavfall enligt det system som Göteborgs 
kommun använder med papperspåsar. 
   Enligt plockanalys är ca 75 % av det som slängs 
i sopnedkasten återvinningsbart. Det är inte 
hållbart varken för miljön eller ekonomin, vi betalar 
för avfallet per kilo. Ca 50 % är sådant som ska 
återvinnas på stationen på t ex Vegagatan. Resten 
ca 25 % är matavfall, som du nu kan återvinna. Ca 
100 kg farligt avfall slängs också i sopnedkasten, 
direkt miljöförstörande och hälsovådligt. 
   Papperspåsar och hållare delas ut i lokalen på 
NP 36 dagarna 23-25 september mellan kl 17 
och 19. Du kan då även hämta den enkla lösning 
som Joakim visade på årsstämman som döljer att 
tapet saknas runt porttelefonen i din hall. 
 
Vi behöver din e-postadress! 
Det här brevet skickas också ut via e-post. Anmäl 
din adress till patrik@blavalen.se du också, så kan 
vi nå dig snabbare och enklare.  
 
Övrigt 
Lokalen på NP 36 är kostnadsfri att använda till 
mottagningar, barnkalas och annat dagtid. Boka 
med mail - lokalen@blavalen.se 
Torsdagar är återkommande träffar i lokalen som 
Åsa Lom håller i. Ett bra tillfälle att träffa dina 
grannar och lära dig något nytt.  
 
Övernattningslägenheten bokar du genom att 
maila - overnatta.blavalen@gmail.com 
 
Cykelmekarna. Fixa cykeln, laga punktering och 
andra saker som händer med en cykel. Maila - 
cykla@blavalen.se 
Det finns lediga laddplatser för elbil. Kontakta 
robin.iholin@primar.se 
 
Hälsningar,  
Styrelsen 


