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Skydd av lås 
Som ni säkert har läst om har det visat sig vara möjligt att manipulera Assas Evo-lås vilket 

gör det möjligt att ta sig in i bostaden utan att det blir några brytmärken. I och med att det inte 

syns att någon tagit sig in i lägenheten blir det problem att få ut försäkringsersättning efter ett 

eventuellt inbrott. Det är sannolikt att vi i föreningen har sådana Evo-lås i våra ytterdörrar (det 

nedre låset), men vi har ännu inte lyckats utreda det helt genom Riksbyggen. Det är möjligt att 

kostnadsfritt beställa ett särskilt skydd som monteras på dörren som ska göra det omöjligt att 

ta sig in. Det är inte heller möjligt att ta sig in om dörren är låst med det övre låset. Mer 

information fås via Assa: 0771-530 400 eller  www.assa.se. Instruktioner från Assa bifogas 

också. 

Ändring av lägenheten 
Större ändringar av lägenheterna inte får göras utan tillstånd av styrelsen. Det gäller ingrepp i 

bärande konstruktioner (de flesta väggar är bärande i lägenheterna och får inte rivas utan 

tillstånd och bygglov), ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten eller 

annan väsentlig förändring av lägenheten. Kontakta styrelsen om du är tveksam.  

Parkering 
Vi har fortfarande ett par lediga parkeringsplatser på Kamomillvägen. Kontakta Riksbyggen 

om du behöver en parkeringsplats eller vill byta den parkeringsplats du har: 021-40 85 00 

eller hyra@riksbyggen.se. På nytt vill också be alla som har en hyrd parkeringsplats att 

använda den i stället för besöksparkeringarna. Vi vill också be er som inte hyr någon 

parkering att göra det. Besökare har ofta svårt att hitta en ledig parkering. Det är inte heller 

tillåtet att parkera på grönytor eller trottoarer.  

Snusar, fimpar, tuggummin och annat skräp 
Släng snusar, fimpar och annat skräp i soporna och inte på marken, vare sig på vår egen mark 

eller på den kommunala (trottoarer m.m.). Tyvärr börjar det bli mycket tuggummin också, 

exempelvis på gången mellan lokalen och parkeringen.  

Återvinning 
Återvinningen börjar fungera bättre igen och många har kommit igång att sortera mjukplast. 

Men några saker att tänka på:  

 Ingen plast i kompostsäcken! Se till att alla i hushållet som brukar lämna förpackningar 

till återvinning får veta vad som gäller. Någon har uppenbarligen missuppfattat.  

 Varken porslin eller keramik bland glaset! 

 Töm alla påsar i kärlen! Tomma plastpåsar läggs i kärlet för plastförpackningar. Tomma 

papperspåsar läggs i kärlet för pappersförpackningar.  

 Slå ihop kartonger! Det gäller både wellpapp och pappersförpackningar.  

 Läs informationen om vad som ska slängas i respektive behålla på skyltarna ovanför 

behållarna! 
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