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Fastigheten  
Rengöring av ventilationstrummor och 
inställning av ventilationen har nu startat. 
Önskat tillträde till varje lägenhet 
meddelas genom lapp i brevlådan, 3 dagar 
i förväg. Ventiler vid golv och 
inspektionslucka (i städskåpet i köket i en 
3:a, i garderob i hallen i en 4:a ) skall vara 
tillgängliga. 
 
Nya brytskydd monterade på dörrar till 
grovsoprum och cykelrum. 
Vissa dörrar har blivit lite trögare att 
stänga. Ser du en dörr som inte gått i lås – 
tryck igen den. 
 
Bokningspropp till tvättstugan borta? 
Om bokningspropp saknas eller inte går att 
använda kan en ny köpas hos Cemi. 
 
Målning av pelare mellan JEV 42 och JEV 44 
Ett par provytor kommer att målas i grått 
respektive grårosa. Bidra gärna med din 
åsikt om val av kulör till styrelsen. Pelarna 
kommer sedan att målas i maj. 
 
Stopp eller dåligt flöde i avloppet? 
Meddela Avloppsteknik på tel 08-799 98 00 
eller E-post: info@avloppsteknik.se 
 
Planerat 10-års underhåll av 
avloppsstammar 
Efter kontroll av stammarna har styrelsen 
beslutat att Avloppsteknik skall göra rent i 
stammarna under hösten.  
 

 
Hemmaodlare? 
Du som är intresserad av att ställa upp en 
pallkrage på den outnyttjade rundeln på 
baksidan och odla, är välkommen att göra 
det, på egen bekostnad.  
Tips: Använd en hög låda, plast i botten, ett 
lager leca-kulor/singel och högst upp ett 
jordlager. 
 
Obehöriga i portarna 
Det har hänt att okända personer hållit till  i 
trapphusen. Släpp därför bara in dem du 
känner. Behöver du ställa upp en ytterdörr – 
håll koll på att ingen okänd smiter in. 
 
Kontakt och eller synpunkter 
Bästa sättet att nå styrelsen eller någon i styrelsen 
är via vår mailfunktion info@marskalken2.se - det 
är inte alltid som vi kan svara i telefon. Via vår 
mailfunktion når du flera i styrelsen samtidigt och 
med det också en möjlighet att få snabbare svar. 

Kanske finner du ditt svar på 

www.marskalken2.se 
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