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Om vattenlarm 
Föreningen, såväl som lägenhetsinnehavaren, belastas av 
kostnader när det uppstår vattenskador i en lägenhet. Bad-
rumsskador är välbekanta men det finns en generell tendens 
att vattenskador ökar i kök. Det är skälet till att föreningen har 
installerat vattenlarm under diskbänken i alla lägenheter. In-
stallationen är gjord för att upptäcka skador i ett tidigt skede 
och att minimera skadans omfattning. Larmet är mycket käns-
ligt och larmar tidigt i en fuktig miljö.  
Om larmet går ska ni kontrollera om det är fukt under disk-
bänken och direkt göra en skadeanmälan till HSB. Tyvärr har 
inte alla reagerat på det sättet utan i stället tagit bort larmet 
för att det var störande. Konsekvensen har blivit att det upp-
stått onödigt omfattande skador. Larmet får absolut inte tas 
bort. 
Vattenlarmet drivs med batteri, precis som en vanlig brand-
varnare. Ni ansvarar själv för att byta batteri när det är dags. 
 
Bastun är tillfälligt stängd 
Föreningens bastu är stängd tills vidare, beroende på att venti-
lationen inte fungerar. Det har då blivit mycket fuktigt i ut-
rymmena. Brandlarmet har aktiverats på grund av att det rea-
gerar på vattenånga och därmed gett falskt alarm. Bastun 
kommer att öppnas igen så snart felet har åtgärdats och venti-
lationen fungerar normalt igen. 
 
Om katter och hundar 
Vi har problem med våra husdjur. Katter och hundar uträttar 
sina behov i sandlådor, på gångvägar och på gräsmattor med 
synbara resultat. Otrevligt och ohygieniskt. Hundar får inte 
rastas hos oss. Rasta dem utanför vårt bostadsområde. 
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