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Ny portkod

Den 1:a november byter vi till ny portkod: 7546.

Tidigare hyresrätt nu upplåten som bostadsrätt

En av våra tidigare hyresrätter har nu upplåtits som bostadsrätt och vi har därför kunnat 
amortera våra lån med 3.500.000 kr. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna!

Rastning av hundar förbjuden

Vi påminner om att rastning av hundar är förbjuden inom vårt område.

Höststädning och extra föreningsstämma

Den 22:a oktober har vi sedvanlig höststädning. Bl.a. ska utomhusmöbler ställas i 
vinterförvaring, cykelförråden städas och de som har pulkor i källarna kommer att få tillfälle 
att bära upp dem. Observera att pulkor ej får plats att förvaras i cykelförråden. Märk alla 
cyklar och barnvagnar med namn och lägenhetsnummer i god tid före städdagen.
Vi beställer som vanligt en sopcontainer för städningen. Den kommer att stå kvar dagen efter 
för att de som vill rensa egna förråd ska kunna fortsätta under söndagen.

I samband med höststädningen kommer vi att hålla en extra föreningsstämma för att ha 
fyllnadsval av en styrelsemedlem. En av de vid senaste årsmöte nyvalda medlemmarna tog 
aldrig sin plats och styrelsen har därmed varit en person kort.

• Extra föreningsstämma kl 9 – 10

• Höststädning kl 10 – 13
Separat kallelse till föreningsstämman kommer senare.

Hoppas att så många som möjligt kan medverka vid höststädningen. Det kommer att finnas 
fika och mat för vuxna och barn. De som inte kan komma och hjälpa till är välkomna att t.ex. 
bidra med bröd till fikat!

Håll trapphusen städade

Observera att av brandskydds- och arbetsskyddsskäl får ingenting förvaras i trapphusen, ej ens 
dörrmattor eller blomkrukor i fönstren. Detta gäller i alla delar av trapphusen. Styrelsens 
medlemmar är enligt lag personligen skyldiga att se till att detta efterlevs och 
fastighetsskötaren har fått i uppdrag att rensa trapphusen från alla ovidkommande föremål. Se 
därför gärna själva till att ta in eventuella mattor, barnvagnar, krukor etc om ni skulle råka ha 
något i trapphusen.

Styrelsen genom Lennart Börjeson


