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Hemsida	  
Arbetet	  med	  föreningens	  hemsida	  är	  nu	  äntligen	  klar.	  	  
Gå	  gärna	  in	  på	  www.flygaren19.se	  -‐	  ingen	  inloggning	  behövs	  	  
	  
Vi	  tar	  gärna	  emot	  synpunkter	  och	  man	  kan	  nå	  oss	  på	  mailadressen:	  info@flygaren19.se	  	  
Avsikten	  är	  att	  försöka	  hålla	  den	  levande	  och	  på	  ett	  bättre	  sätt,	  genom	  hemsidan,	  kunna	  
informera	  om	  vad	  som	  är	  på	  gång	  och	  vad	  som	  händer	  i	  föreningen.	  
	  
Det	  är	  förmodligen	  sista	  gången	  som	  Flygbladet	  kommer	  ut	  i	  skriftligt	  format	  –	  framtida	  
Flygblad	  kommer	  att	  läggas	  upp	  på	  hemsidan.	  
	  
Salladsbaren	  –	  Reload	  
Miljöförvaltningen	  har	  ändrat	  sitt	  ställningstagande	  avseende	  salladsbaren	  Reload,	  som	  nu	  
meddelats	  att	  åtgärda	  det	  förekommande	  matoset.	  Ägaren	  riskerar	  annars	  att	  få	  ett	  
föreläggande	  från	  Miljöförvaltningen.	  
Ägaren	  har	  därför,	  med	  föreningens	  godkännande,	  beslutat	  sig	  stå	  för	  kostnaden	  för	  
montering	  av	  en	  bleckplåtskanal.	  Styrelsen	  har	  godkänt	  detta	  och	  ansökt	  om	  bygglov,	  vilket	  vi	  
nu	  avvaktar	  (tyvärr	  lång	  handläggningstid).	  Ventilationsfirma	  tillfrågad	  genom	  Reloads	  försorg,	  
vilka	  har	  möjlighet	  att	  åta	  sig	  uppdraget	  under	  hösten	  2016.	  
	  
Stäng	  dörrarna	  mot	  gården	  
Det	  förekommer	  ofta	  att	  dörrar	  från	  gården	  in	  till	  trapphusen	  ställs	  upp	  och	  förblir	  uppställda.	  
Det	  kan	  naturligtvis	  vara	  skönt	  med	  extra	  genomströmning	  av	  luft	  under	  varma	  dagar,	  men	  
betänkt	  att	  en	  öppen	  dörr	  förtar	  den	  brandcell	  som	  trapphuset	  utgör	  och	  riskerar	  bli	  ett	  
väldigt	  snabbt	  brandförlopp	  vid	  en	  eventuell	  brand.	  Detta	  är	  en	  del	  i	  det	  Systematiska	  
Brandskyddsarbete,	  SBA,	  som	  föreningen	  inlett,	  med	  en	  ökad	  egenkontroll	  för	  föreningen	  
men	  även	  för	  våra	  lokalhyresgäster	  som	  får	  ett	  ökat	  ansvar	  för	  sina	  förhyrda	  lokaler.	  
	  
Som	  ni	  säkert	  sett	  och	  hört	  så	  förekommer	  en	  stor	  mängd	  råttor	  inom	  parker	  och	  innegårdar	  i	  
innerstaden.	  Med	  öppna	  dörrar	  finns	  således	  risken	  att	  det	  springer	  in	  råttor	  i	  våra	  trapphus.	  
Tänk	  därför	  på	  att	  hålla	  dörrarna	  stängda	  mot	  gården.	  
	  
Brunnarna	  mot	  Sveavägen	  
När	  regnet	  kommer	  är	  det	  stor	  risk	  att	  det	  blir	  översvämning	  –	  för	  att	  påtala	  detta	  eller	  något	  
annat,	  t	  ex	  snöröjning,	  för	  Stockholm	  Stad	  finns	  möjligheten	  att	  göra	  en	  felanmälan	  på	  deras	  
hemsida	  
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunktsportalen	  
	  
Ha	  nu	  en	  riktig	  skön	  och	  mysig	  höst!	  
	  
Önskar	  	  
Styrelsen	  
	  

	  


