
till bostadsrättsföreningens medlemmar        11 sept 2007 

Detta informationsblad distribueras minst 4 gånger per år eller 
oftare om så krävs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu är sommaren i det närmaste slut och hösten smyger sig på sakta men säkert och då 
är det absolut dags för det första Informationsbladet efter sommaren. 
Notera verkligen styckena nedan om städdag och grovsopor! 
 
Föreningens årliga STÄDDAG på hösten. 
Styrelsen har beslutat att föreningens årliga städdag på hösten i år skall ske  
SÖNDAGEN 14 oktober 2007 klockan 12.00, samling på gården. 
Notera att det är OBLIGATORISK medverkan av minst en från varje hushåll. Om något 
hushåll inte medverkar har föreningen rätt att ta ut en avgift av detta hushåll enligt de 
Trivselregler som föreningsstämman 2006-04-10 beslutade om. 
 
Markiser / balkongskydd. 
Tjat igen (för tredje gången), men vad göra när inget blir åtgärdat? 
Då vissa medlemmar INTE följt regeln hur det0 skall se ut ber styrelsen därför verkligen 
att dessa åtgärdar detta snarast (se mer om regeln i tidigare info.bladet). 
 
Grovsopor. 
Inte för att tjata men tyvärr verkar det behövas (för hundratolvfte gången.....): 
OBS! Det är helt förbjudet att slänga grovsopor utanför soptunnorna eller i källaren.  
Grovsopor måste varje medlem själv frakta iväg och inte slänga på gården m.m.  
Det KOSTAR PENGAR att ringa och beställa bortforsling av grovsoporna. 
Fortsätter vissa medlemmar att ställa ut grovsopor som nu så MÅSTE vi med största 
sannolikhet HöJA medlemmarnas avgifter till föreningen nästa år (2008). 
 
Barnvagnar. 
Vi skall väl inte bara tjata (som ovan) utan även säga bra saker? 
Ett stort tack till alla barnvagns ägare som slutat ställa sina barnvagnar i porten. 
Fortsätt så, så är både brandmyndigheterna samt föreningens övriga medlemmar glada. 
 
Bredbandet. 
Vi har nu haft bredbandet i drift över 12 månader och faktiskt inte haft en enda sekunds 
oplanerat driftstopp. Verkligen inte illa. Hoppas alla utnyttjar bredbandet för fullt. 
Speciellt bredbandstelefonin sänker kostnaderna rejält. 
            forts. nästa blad…> 



Bullerglas. 
Styrelsen håller på att gå igenom anbud för att montera bullerglas på SAMTLIGA fönster 
som är mot gatan (Ringvägen). 
Vi kommer att få s.k. bullerbidrag av kommunen på 90 % av kostnaden. 
Vi återkommer under hösten med mer information samt tidsplan för det hela. 
 
Ventilation och värme. 
I vintras skrev vi här i Informationsbladet att det var två projekt som skulle starta innan 
sommaren. 
Tyvärr har dessa ej kommit igång pga av sjukskrivning av personal på SBC som skall 
leda projekten åt oss. Vi beräknar att projekten kommer igång under hösten. 
Mer information kommer om detta när det bli dags. 
 
Diverse information om grannskapet. 
Till kategorin ej viktigt vetande hör kanske: 
• att ICA i Ringens köpcentrum numera har öppet till kl 22.00 alla dagar i veckan. 
• att Skrapans (f.d. Skatteskrapan) galleria m.m. öppnar torsdagen 20 september 

(om 9 dagar idag). 
• att Markishuset har flyttat från Renstiernas Gata till Stockholmsvägen 17 i Enske-

de (250 m från t-bane station Sandsborg). Firman som föreningen rekommende-
rar vid inköp av markis och/eller balkongskydd. 

 
Webben. 
Du vet väl att du alltid kan hitta information om i princip allt som gäller vår förening och 
vårt hus och mycket mer på vår egen webbsajt: www.kolonnen2.com 
 
 
I övrigt är det inget akut att informera om just nu så föreningens styrelse tackar för 
uppmärksamheten denna gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


