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Brand i soprummet 
Tyvärr slutade inte julafton så bra i vår fastighet. 

Någon har med största sannolikhet anlagt en brand i 

det övre soprummet. Branden upptäcktes strax före 

23-tiden på julafton av en granne som skulle slänga 

sopor och möttes av eldslågor. Brandkår och polis 

var snabbt på plats och släckte branden. Vi kan vara 

glada att vi bor i en ny fastighet där soprummet är en 

egen brandcell, vilket innebär att branden inte sprider 

sig till lägenheterna. Ventilationen löstes dock ut 

med full styrka, vilket var glädjande så att inte 

branden sprider sig via ventilationssystemet. Även 

vår fastighetsförvaltare Renew var snabbt på plats 

och kunde ta över efter brandkåren. De gjorde ett 

fantastiskt jobb mitt i natten på julafton. Dessutom 

städade de upp i lokalen.  

 
Vi behöver nu ett par veckor för att återställa allt efter branden. All armatur har brunnit 

upp, vattenrör behöver lagas, lokalen behöver målas, nya kärl behöver komma på plats 

osv. Branden kommer att anmälas till försäkringsbolaget, som kommer att ta alla 

kostnaden utöver självrisken som föreningen får stå för. 

 

Detta gäller tills vidare för alla sopor: 

 I nedre soprummet kan du fortfarande slänga dina hushållssopor. 

 Så snart det blir vardag ska vi försöka ge plast i det nedre soprummet för övriga 

sopor som du tidigare kunde slänga i övre soprummet. Vi kommer dock att ha 

begränsade möjligheter så spara gärna glas och burkar på balkongen tills vidare. 

Större emballage kan vi heller inte hantera just nu utan du måste åka till 

kommunens miljöstation och lämna detta. Om du inte har tillgång till bil så be en 

granne om hjälp. Håll utskick när detta är klart och begränsa dina sopor så 

mycket som möjligt. Vi behöver alla hjälpas åt och hålla igen.  

 Övre soprummet får tills vidare INTE användas för några sopor överhuvudtaget. 

 

5-årsbesiktningen åtgärdas under vecka 3, 2017 

Besiktningen är nu avklarad och vi kommer så snart det är möjligt att återkoppla till alla 

kring vilka anmärkningar som har godkänts i 5-årsbesiktningen. 

 

Hökerum kommer på byggbolaget Brabos uppdrag att genomföra alla åtgärder under 

vecka 3, Måndag 16/1 – Fredag 20/1, se mer i bifogade information från Hökerum. 

 

VIKTIGT! Om du inte är hemma under denna period måste du lämna din nyckel 

till en granne eller till föreningens ordförande Gunilla Ridström. 
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