
till bostadsrättsföreningens medlemmar        21 Mars 2010 

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

 
Ventilationsprojektet (notera: projektet gäller INTE de 3 lgh på plan 6 i gathuset) 
Äntligen—vintern börjar ta slut. Nu börjar snart ventilations projektet! 
Bifogat detta Informationsblad ligger det ett papper i din postbox med information m.m. 
om hur du skall boka tid för det personliga besöket i din lägenhet under veckorna 15, 16 
och 17 där du måste vara hemma och framföra dina åsikter m.m. 
Boka din tid så fort som möjligt är du snäll. 
Styrelsen kan inte nog påpeka hur viktigt det är att ALLA medlemmar ställer upp så vi 
får en bra ventilation i vårt hus. En bra ventilation ger också ett bättre inomhusklimat 
samt förhoppningsvis lägre uppvärmningskostnader framöver. 
Så snälla, ställ upp och boka ditt besök! 
 
 
Polisen informerar 
Bifogat detta Informationsblad har vi lagt ett papper med 
information från Polisen. 
Vänligen läs detta, det är viktig information! 
  
 
Skadegörelse i porten och trapphusen 
Natten mellan måndag 15/3 och tisdagen 16/3 hade vi tyvärr 
”besök” av några idioter/pundare som behagat förstöra en hel del i 
porten m.m. 
Bokningstavlan för tvättstugan har tagits bort, samma med  
koddosan vid källardörren, ett par postboxar har blivit uppbrutna, 
rökluckan mellan plan 5 och 6 har blivit uppbruten och lite andra 
småsaker. 
Mycket trist och dumt, snälla medlemmar se till att porten går igen 
ordenligt och släpp INTE in några okända personer.  
 
Var INTE snäll, vi bor i en storstad med allt det tyvärr innebär. 
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forts. Skadegörelse i porten och trapphusen 
 
Denna natts ”besök” kostar oss tyvärr cirka 20.000—25.000 kr, cirka 500 kr per  
medlem/lägenhet.  Det går också åt en massa (obetald) tid för de i styrelsen som får 
”reda upp” allt med att kontakta företagen för nya saker och installationer m.m. 
Detta var årets första ”besök” och det är MÅNGA nätter kvar detta år…..  
Skall vi lyckas slippa höja medlemmarnas månadsavgifter till föreningen så måste vi 
helt enkelt göra något, höja säkerheten = göra det svårare att ta sig in i porten.  
Styrelsen har därför börjat utreda hur säkerheten i huset skall kunna förbättras.  
En ide är att göra en ”sluss” i porten, nämligen att ha lås och koddosa m.m. även på de 
inre dörrarna i porten (dagens svängdörrar) så att man INTE kan öppna dessa förrän 
portdörrarna verkligen är stänga (= låsta). 
Som sagt, ovan är en ide, har du någon bra ide hör gärna av dig till styrelsen. 
 
 
Hissen. 
En jättestor vädjan från våra medlemmar som har barn, vänligen STÄNG hissdörren  
ordentligt. Det går ju inte att lämna barnet i barnvagnen nere i porten för att springa 
upp och stänga hissdörren så att den kan komma ner till bottenvåningen! 
Ta till dig vanan att ALLTID sända ner hissen när du åkt upp till ditt våningsplan,  
då blir ALLA medlemmar som bor i gathuset glada och lyckliga. 
 
 
Årsmötet / föreningsstämman. 
Årets föreningsstämma blir torsdagen 6 maj 2009 kl 19:00, möteslokal är pannrummet i 
vår källare. 
Kallelse med dagordning och redovisning om verksamhetsåret 2009 delas ut i         
postboxarna senast 2 veckor innan mötet. 
Styrelsen har beslutat att senast söndag 11 april så skall förslag/motioner som skall  
avhandlas under årets stämma vara inlämnade till styrelsen.  
Lägg i föreningens postbox. 
 
 
 
Med vårhälsningar från Styrelsen 


