
INFORMATION FRÅN STYRELSEN I VINDMÖLLAN JULI 2019 

Styrelsemötet hölls den 2 juli i styrelserummet på Väderkvarnsgatan 6. 

 

• JM@Home har nu tagit över skötseln av fastigheten, tidigare var det JM. 
Felanmälan görs till tel: 020-731 731 alt. kundservice@jm.se 
Uppgifterna finns även uppsatta i informationstavlorna i alla trapphus.  
Öppet vardagar 07.00-16.00. Övrig tid jour – jourutryckningar som ej är akuta 
debiteras den som anmält felet. Om ni själv orsakat felet (tex stopp i avloppet) 
blir ni själva betalningsansvariga.  
 

• Funderar ni på att skaffa ”balkongskydd” för vind/insyn?  
 Kom då ihåg att det som gäller är ett skydd med typ och färg:  
     Sandatex 0926 

 

• På grund av återkommande misskötsel i miljörummen kommer det efter 
sommaren att införas tidsstyrning till dessa. Öppettiderna kommer till en 
början att vara vardagar 06.30-21.00 och ni kommer att ta er in med en kod. 
Preliminärt kommer detta att gälla från första veckan i september. Mer info 
kommer på hemsidan och i informationstavlorna i trapphusen när det närmar 
sig. 
 

• From september kommer även kantstensparkeringen i fickorna utanför 
fastigheten bli avgiftsbelagda, det är kommunen som ansvarar för detta och 
kommer sätta upp parkeringsautomater/info angående betalning. 
 

• Vi vill påminna om att det är förbjudet att på egen hand borra i fasaden, för att 
exempelvis sätta upp saker på ”väggarna” ute på balkongen. Då gäller ej 
garantin för fasaden och den som utför detta är personligt ansvarig. Att borra i 
fasaden kräver att ni begär tillstånd från styrelsen samt att det är 
fackmannamässigt utfört. 
 

• Styrelsen bjuder onsdagen den 14e augusti 18.00-18.30 in föreningens 
medlemmar på öppet hus i styrelserummet i källaren på 
Väderkvarnsgatan 6. Välkomna att komma förbi för att träffa medlemmar ur 
föreningens styrelse, passa på att ställa frågor och/eller komma med idéer.  
 

 
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 14e augusti, 
Med vänliga hälsningar Styrelsen brf Vindmöllan 


