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Till alla boende en trappa upp
Styrelsen har uppmärksammats på bristen av belysning i trapporna till lägenheter på övre plan i föreningen.
Detta är något som tas på stort allvar som del av förebyggande arbete mot olyckor. Styrelsen har tidigare år
testat lösningar med batteridrivna armaturer men som inte motsvarat behoven.
En praktisk utmaning är att föreningen inte har någon eldragning i nära anslutning till trapporna utan det är
eldragningar som hör till respektive hushåll och där konsumerad el betalas av hushållen. Detta är samma
situation som de klotarmaturer som finns på föreningens fasader och som betalas av respektive medlem
p.g.a. att det inte finns indragen el som belastas föreningen.
Styrelsen har därför beslutat att:
Erbjuda alla boende på övre plan som önskar belysning att föreningen betalar armatur och installation av
denna armatur.
Styrelsen har valt ut lämplig armatur som omfattar riktad belysning
med rörelsedetektor och installeras i taket. För att installera denna
krävs eldragning från lägenheterna. Hushållets kostnad beräknas
uppgå till totalt 100 kr/år och debiteras alltså boende via ordinarie
elräkning.

Armaturen kommer behöva kopplas till 1 hushålls elanslutning och då det är två hushåll som delar trappa
kommer man behöva komma överens om till vilken elanslutning som trapparmaturen ska kopplas in till.
Anslutningen kommer ske på fasaden.
Styrelsen hoppas att denna lösning är tillfredställande för de hushåll som önskar belysning i trappan och vill
veta vilka som är intresserade av detta.
Styrelsen är tacksam för besked om ni önskar installation av armatur i er trappa och önskar ha ert svar inom
två veckor från ovanstående datum.
Vi emotser svar till Kiki Lindh kikijson@gmail.com eller Klas Ericson klas.ericson@gmail.com. Det går också
bra att ringa Kiki på telefon 070-2606603 eller knacka på hos Kiki i nummer 35 eller hos Klas i nummer 36.
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