
 Brf Karlavagnen 34 Stockholm 

 

Styrelsen informerar 
2018-03-28 

Upplandsgatan 34, 113 28 Stockholm          Org. nr. 769605-5339,  

Föreningens brevlåda finns på nb i porten 

www.karlavagnen34.se e-mail: styrelsen@karlavagnen.se 

 Enhälligt beslut om nya stadgar 

Vid extrastämman den 21 mars fattades ett 

enhälligt beslut om att anta de nya stadgarna. 

Men det behövs en till beslut vid den ordinarie 

stämman, som är planerad till 17 maj, för att 

de nya stadgarna ska börja gälla. 

 Nya balkonger 

Informationsmöte hölls i direkt anslutning till 

extrastämman 21 mars för berörda bostads-

rättshavare. Birgitta Källving tog på sig 

uppgiften att ta in anbud från flera 

entreprenörer. 

 Fönsterbyte 

Vi kommer att ha ett slutmöte i senare delen i 

april. Om du har några nya klagomål på 

resultatet (förutom de jag redan vet såsom 

persienner i balkongdörrar, vädringsluckor 

som tar i, en balkongdörr som ska bytas ut 

och en stolpe som ska bytas) så lägg en lapp i 

föreningens brevlåda. 

 Garageporten 

Sensorn som ser till att garageporten stängs 

kommer att bytas ut, men vi har inte fått något 

datum än när det blir av. 
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 BD-mingel söndag 8/4 kl. 17-18 

Styrelsen bjuder in till ett enkelt mingel med 

tilltugg i entrén Before Dinner nästa söndag. 

 Vattenläcka genom taket 

Tyvärr har vi haft en vattenläcka genom taket 

nu i snösmältningen. Vatten har droppat in i 

en lägenhet på plan 6. Det är förmodligen vår 

takkonstruktion med en platt del av taket och 

invändiga stuprör som ”spökar”. 

Utredning om läckans utbredning och orsak 

pågår. Därefter behöver förmodligen 

takkonstruktionen torkas ut, läckan lagas och 

slutligen återställa taket i lägenheten. 

 Garageplats fortfarande ledig 

Fråga gärna vänner och bekanta om någon 

vill hyra en garageplats (nr 20) för en småbil 

alternativt MC. 

 

 

 

 

 Till sist ett stort TACK till… 

 Lise-Lott Svensson och Lena 

Tengstrand som Påskpyntat så fint i 

entrén. 

 Mikael Olander som kontaktade mig när 

garageporten inte ville gå igen, och till 

slut fixade att stänga porten själv utan 

jourutryckning. 

 Lennart Larsson som lägger lappar i 

brevlådan med tips och info om småfel 

som behöver fixas. 
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