
till bostadsrättsföreningens medlemmar   14 oktober 2008 

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

 
Välkonnen till Föreningens årliga STÄDDAG på hösten. 
 
Styrelsen har beslutat att föreningens årliga städdag på hösten i år skall ske  
SÖNDAGEN 19 oktober 2007 klockan 12.00, samling på gården. 
Vi måste bära in alla stolar, bord, blommor m.m. och vinterförvara dessa i rummet 
innanför tvättstugan. 
 
Information om de nya fönsterna i ettorna mot gatan. 
 
Dessa nya fönster kan öppnas på flera sätt = lodrätt eller vågrätt. 
På långsidan sitter det två vita fyrkanter som man skjuter på så går det att öppna. 
 
Ventilationsprojektet. 
 
Tyvärr har projektet blivit försenat på grund att, trots allt man läser om ”dåliga tider”, 
det är högtryck i byggbranschen just nu och det går inte tag på något företag som ens 
har tid att ge oss en offert på entreprenaden. 
Vi jobbar på att få tag i företag som vill ge offert och sedan kommer vi dem en strot 
tidsspann under tiden 1 januari –1 juni 2009 så att de lättare kan ge oss en offert på en 
tid som passar dem. Själva entrerpenaden skall inte ta mer än maximalt 6 veckor när 
de väl kommer i gång. Vi återkommer med mer information så fort vi vet något nytt.  
 
Grovsopor. 
 
Snälla, ställ INTE några grovsopor någon annan stans än i din lägenhet eller ditt förråd 
INNAN du får ett besked om att föreningen ordnar en ”sopdag”, dvs utannonserar att 
den eller den dagen kommer vi att beställa hämtning av grovsopor från anvisad 
insalmlingsplats (= oftast på gården). 
I våras och somras samlades varefter mer och mer grovopor i källaren i gången 
nedanför trappan.  
Detta medför extra kostander för alla medlemmar då vi måste betala för borttransport 
av dessa grovsopor så fort som möjligt, detta pga brandskyddsbestämmelser. 
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