
• 8 januari 2018 påbörjas hissbytet på
Vulcanusgatan 1. 

• 29 januari 2018 påbörjas hissbytet på
Atlasmuren 16.

Det betyder att hissen på Vulcanusgatan 1 är obrukbar i ca
tre veckor under januari månad och att hissen på Atlasmuren
16 är obrukbar i ca tre veckor i februari. 

Under tiden hissen är avstängd är det möjligt att nyttja den
andra trappuppgångens hiss och ta sig till sin egen trappupp-
gång via vinden.

Den som brukar ta upp barnvagn till egna lägenheten kan
under hissavstängningen i stället placera den i cykelrummet.
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Hissbyten sker i 
januari & februari

Styrelsen i brf Loket önska alla i huset God Jul och Gott Nytt År!

• I förebyggande syfte, för att ytterligare eliminera risken
för vattenläckor, kommer styrelsen att ombesörja en
kontroll av samtliga lägenheters ballofixkranar, som sitter
bakom diskbänkarna. Dessa kontroller, som utförs av en
anlitad firma, beräknas bli av under januari månad. Styrel-
sen återkommer med information efter nyårshelgen. 

Ballofixkranarna 
ska kontrolleras

Samarbete för att
dämpa bullernivåer
• Styrelsen i brf Loket 34 har inlett ett
samarbete med ett par grannföreningar
invid S:t Eriksbron. Syftet är att förmå
Trafikverket, SL och Stockholms stad att
vidta mer aktiva åtgärder för att dämpa
bullret från väg och järnväg.
I en gemensam skrivelse till staden be-
skriver vi vilka olika åtgärder som kan
genomföras och bidra till att sänka bul-
lernivåerna. I det ”paketet” ingår buller-
dämpande fönster som en del. Det
arbetet, att komma överens med Trafik-
verket om fönsterbyten, fortsätter vi i
Loket 34-styrelsen att driva. 

Eltillförseln ska
bli mer tillförlitlig
• Styrelsen har anlitat en firma som
undersökt elen i huset och som håller
på att sammanställa en åtgärdsplan,
som ska leda till att vi får en mer till-
förlitlig eltillförsel. 


