
till bostadsrättsföreningens medlemmar        10 april 2006 

Styrelsen har beslutat att försöka höja nivån på information till 
medlemmarna via detta informationsblad som kommer att ges 
minst 4 gånger per år eller oftare om så krävs. 
 
Föreningens årsmöte kommer att ske torsdagen 11 maj kl 
19.00. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut 
under de närmaste veckorna 
 
Nedan redovisas hur det går med ombyggnaden / renoveringen 
i huset samt lite annan information.  
En skrift med förslag till trivselregler m.m. bifogas.  
Glad påsk önskar styrelsen. 

Säkerhetsdörrarna. 
Utbytet av de gamla dörrarna mot de nya säkerhetsdörrarna är snart klart. Vi hoppas 
att alla verkligen uppskattar de nya dörrarna och den ökade säkerhet samt bullerdäm-
pande mot ljud från trapphuset dessa ger. Tidningshållare med namnskylt kommer att 
sättas upp bredvid varje dörr så snart trapphusen är ommålade. 
 
Porthuset. 
Postboxarna är på plats och nu kommer belysningen att modifieras så att den blir star-
kare. Svängdörrarna och portdörrarna kommer att renoveras. 
Porthuset kommer även att målas om under våren. 
 
Trapphusen. 
Väggar och tak i trapphusen kommer att målas om samt även de nya säkerhetsdörrar-
na. Detta sker nu under april / maj. 
De två dörrarna ut till gården från trapphuset kommer att bytas ut. 
 
Taken. 
Båda taken håller nu på att läggas om/repareras/målas om. Det är därför det just nu 
står byggnadsställningar på gården så att de kommer åt nederkanten av taket. 
 
Sopor. 
Ytterliggare en soptunna med 3 sopsäckar är uppsatt på gården. 
OBS! Det är helt förbjudet att slänga sopor utanför soptunnorna. Grovsopor måste varje 
medlem själv frakta iväg och inte slänga på gården. 
 
Gården. 
Veckan efter årsmötet kommer en ”gårdsdag” att arrangeras för att göra i ordning och 
städa upp gården, anslag om detta kommer att sättas upp i porthuset. 
 
Inspektion av gasspisar. 
Fortum kommer att vilja gå in i varje lägenhet torsdagen den 4 maj för att inspektera 
gasspisarna. Läs mer om detta på anslag i porthuset. 
 
            forts. nästa blad…> 



Internet. 
Styrelsen har begärt in anbud från 8 företag angående att dels bygga ett lokalt nätverk 
i fastigheten (ett nätuttag 100 Mb installeras innanför varje lägenhetsdörr) samt att 
koppla detta mot Stokab:s kvartersnät.  
Tjänster såsom ip-telefoni, framtida digital-tv, bokning av tvättstuga m.m. kommer att 
köpas/användas av varje hushåll. 
Månadsavgiften för att sedan ”köra” mot Internet hoppas vi kan ingå i avgiften medlem-
marna betalar.  
Tycker Du att detta är ett dåligt förslag kontakta styrelsen eller kom på årsmötet.  
 
Trivselregler. 
Läs igenom bifogade skrift med Trivselregler. Tyck till om du tycker något saknas eller 
om något är fel. 
Meddelanden till styrelsen lägges i Brf Kolonnen 2:s postbox (nr 53) i porthuset eller 
skicka ett email till styrelsen@kolonnen2.com 


