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Stopp i avloppet? 

Styrelsen vill återigen lyfta problemet med stopp i avloppet. Om du som medlem får stopp i 

ditt avlopp är det helt okej att kontakta föreningens fastighetsskötare. Viktigt att komma ihåg 

är dock att om stoppet är lokalt, det vill säga endast påverkar de ledningar som hör till din 

lägenhet, så svarar du som bostadsrättsinnehavare själv för eventuella åtgärdskostnader, se  

25 § i föreningens stadgar: 

Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av 

ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i 

lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet. 

Som förebyggande åtgärd kan du som medlem se till att alltid spola med full kraft när du varit 

på toaletten. Har du fått ett stopp kan du försöka lösa det själv med hjälp av en så kallad 

vaskrensare. 

 

Problem med Aptusappen? 

Medlemmar har hört av sig för att de haft problem med 

Aptusappen. För att använda appen så måste du i första hand se 

till att du laddar ner rätt app – den röda, se bild. Även om du har 

rätt app så kan ”fel timeout” uppstå vid snabbtryckning när du 

bokar respektive avbokar ett pass. Låser sig appen helt kan du 

testa att ta bort appen och sedan ladda ner den igen.  

Appen är dock inte ett hundraprocentigt system och vill du vara helt säker på att din bokning 

blir korrekt så kan du använda bokningscentralen som finns i våra tvättstugor.  

 

Rökning på balkonger 

Det är inte förbjudet att röka på sin balkong. Styrelsen vill dock uppmana alla medlemmar att 

visa hänsyn även vid rökning på balkongerna. Rökning på balkongen kan påverka grannar 

negativt och skapa obehag. Var även särskilt uppmärksam på att fimpar och aska inte landar 

på din grannes balkong eller uteplats. 



  

 

Trevlig helg önskar vi i styrelsen! 
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