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Värme i huset 

Lufta inte elementen själva då det kan  

påverka andra i huset då systemet kan 

behöva fyllas på när det luftas ut. 

Om ni tror elementen inte fungerar testa att 

vrida termostaten till lägsta och sen till högsta 

några gånger. Läs mer om värme i huset 

genom att skanna QR koden till höger.  

 

Information om glöggmingel i huset 
Kom på glöggmingel och träffa grannarna den 14 december mellan 

18.00 - 20.00. Vi bjuder på glögg, lussebullar och pepparkakor.  

Vi kommer att finnas på plan 1 vid entrédörren 

Soprummet 
Tänk på att försök slänga era soppor längre in i soprummet. 

Många av våra kärl närmast utgången blir överfulla det resulterar 

till att det luktar väldigt illa vid utgången. Se till att hjälpa till med 

fördelningen sopporna i dom kärlen längre in för trevligare vistelse.   

Störningar 
Föreningen har dock mycket svårt att agera på alltför diffusa 

anmälningar om störningar. Därför är det viktigt att du som 

upplever en störning först och främst försöker lokalisera vilket 

våningsplan och lägenhet störningen kommer ifrån. Prata med 

grannar, Det är bra om flera grannar kan lämna uppgifter om 

störningar. Du kan sedan plinga på själv och uppmärksamma 

innehavaren på att du blir störd. Skicka även ett mejl till styrelsen 

om störningen och informera om vad störningen bestod av, datum 

och klockslag samt vilken lägenhet det var störningen kom ifrån. 

Vissa kan tycka att det är jobbigt att anmäla grannar till föreningen, 

men det blir betydligt svårare för föreningen att agera om 

anmälningarna är anonyma. 

Är det fråga om en allvarlig störning som behöver omedelbar 

åtgärd kan du även ringa till störningsjouren på 08-568 214 00 

 

Kalendarium  

Styrelsemöte 6 december 2022 

 

Vart vänder jag mig: 

Fel i bostaden eller huset 

Nabo - nabo.se/felanmalan 

010-288 00 26 

 

Pant, lägenhetsutdrag eller 

hyresavier 

Nabo - nabo.se/login 

Kundtjänst: 010-228 00 27 

 

Nycklar och lås  

Låspunkten - 08-28 40 01 

 

För att få elektronisk 

information från styrelsen 

kan ni anmäla er på 

hemsidan. 

 

 

Anmäl störningar till: 

info@presslaktaren.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


