
 

 

STYRELSEN 

Vi som sitter i styrelsen är:  

Janne Ögren: Ordförande  

Filip Brolin: Vice Ordförande  

Thomas Tallenberg: Kassör 

Therese Nord: Sekreterare  

Jens Ankargrip: Ledamot 

Reidar Bygren: Ledamot 

Janne Kristoffersson: Suppleant  

 

 STÄDDAG OCH CONTAINER 

Den 26 april är det dags för den årliga vårstädningen i 
området. Klockan 10 möts vi vid lokalen på Travgatan 
6. Efter städningen bjuds det på grillat och dryck.  

Skulle vi bli fler än femtio som medverkar under 
städdagen så kommer vi ha separat städdag för de 
olika gårdarna. 

Den 23 april kommer container ställas upp för er som 
rensar hemma. Tänk på att följa riktlinjerna över vad 
som får och inte får lämnas. Har du tillexempel 
bilbatteri eller däck så ska dem lämnas till Sörab direkt.   

 GRANNSAMVERKAN 

Det har vid flera tillfällen under de senaste veckorna 
förekommit skadegörelse av fordon tillhörande en 
styrelsemedlem. Skadegörelsen består 
huvudsakligen av klotter. Har du observerat något 
eller har några tipps så kontakta gärna polisens 
tipstelefon då ärendet är polisanmält.  

Eftersom vi nu kommer ha många hantverkare i rörelse 
i området så uppmuntrar styrelsen sund nyfikenhet. 
Fråga gärna dem ni möter och inte känner igen vilka 
dem är, vilket företag de kommer ifrån och vad de 
arbetar med. Alla som jobbar med stambytet har 
legitimation. Kontrollera gärna sedan med 
Universalbyggen om ni känner er osäkra. 
 

Vi i styrelsen önskar en fortsatt Trevlig Vår! 

______________________________________ 

 

STAMBYTET 

Har nu påbörjats och en del frågor har uppstått 
framförallt i koppling till COVID-19 (Corona).  
 
Styrelsen tillsammans med Universalbyggen 
följer löpande de rekommendationer som 
kommer från folkhälsomyndigheten. I nuläget 
så finns det inga rekommendationer som 
hindar arbetet från att fortlöpa som planerat.  

För att begränsa spridning så är duschvagnarna 
och toaletterna som finns uppställda 
uppdelade mellan dem som har någon form av 
symtom och dem som inte har det.  

 

Tänk dock på: 

- Känner du dig sjuk och hantverkare ska in i 
din lägenhet så informera universalbyggen. 
Hantverkare kommer inte arbeta i de 
lägenheter där sjuka befinner sig.  

 

- Under inga omständigheter får du 
använda faciliteterna som är till för 
symtomfria om du har symtomen som 
finns beskrivna på folkhälsomyndighetens 
hemsida. Där ibland förkylningssymtom. 
 

- Tillhör du en riskgrupp så ta kontakt med 
universalbyggen för att diskutera 
alternativa lösningar.  
 

- Har du eller någon i ditt hushåll 

konstaterad Covid-19 och är beordrad till 

hemmakarantän av sjukvården under tiden 

arbete i din bostad pågår? Ta då kontakt 

med universalbyggen för att hitta en bra 

lösning för toa och dusch för 

karantänperioden.  
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Viktig information om container! 
 
Det är bara i den container som 
föreningen beställt som boende får 
lämna saker. Denna kommer vara 
markerad som BRF TRAVGATANS 
container. Säkerställ att ni lämnar i rätt 
container! 
 
Tänk på att följa krav på lastning och 

innehåll för att undvika besvär och hög 
merkostnad för föreningen. 

Följande får inte slängas i container: 
▪ Asbest (från exempelvis bygg-, 

takskivor eller rörisolering). 
▪ Elektriskt och elektroniskt avfall, 

EEA (allting med sladd, batteri 
eller solcell). 

▪ Farligt avfall (målarfärg, 
kemikalier, lösningsmedel, 
spillolja, impregnerat material). 

▪ Produkter med freon (kylskåp, 
frysboxar). 

▪ Ljuskällor (lysrör, 
lågenergilampor, glödlampor). 

▪ Organiskt avfall. 
▪ Däck och liknande 

Elektriskt, elektroniskt avfall och 
ljuskällor ställs som annars i el-
skrotburen i det lilla soprummet.  

Containern får inte fyllas över kanten. 
 


