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 Stämma tisdag 22/5 kl. 19.00 

Varmt välkomna till föreningsstämma tisdagen 

den 22 maj i NTI Gymnasiets lokal, Upplands-

gatan 49. Fika serveras kl.18.45. Ytterdörren 

stänger kl. 19.00 när stämman börjar. 

Vi behöver fatta det andra beslutet om de nya 

stadgarna, för att de ska börja gälla. Hör av 

dig om du behöver få stadgarna utskrivna. 

 OVK den 11 juni 

Obligatorisk VentilationsKontroll kommer att 

genomföras den 11 juni. Lappar med 

meddelande om detta kommer att delas ut 

ca 10 dagar innan 

 Tvättstugan 

Tvättstugan kan bokas på tavlan för tvätt och 

torkning från kl. 07.00 till 22.00. Efter 22.00 

och under natten får den inte användas alls. 

 Vatten- och fuktskador 

Fastigheten har dessvärre drabbats av tre 

skador som hanterats under året.  

Ett element i en lägenhet har småläckt i en 

koppling och skadat golvet.  

I samband med fönsterbytet upptäcktes en 

rötskada i träregelverket i ett burspråksparti, 

vilket behöver åtgärdas.  

Dessutom har en läcka i takavvattningen 

drabbat en lägenhet på plan 6, vilket kommer 

att åtgärdas nästa vecka. 

 Garageporten 

Sensorn som ser till att garageporten stängs 

är nu utbytt. Porten kommer senare att servas 

och justeras så att den sluter till ordentligt. 

 

 Nya balkonger 

Vi har anlitat ett konsultföretag som lämnat 

ett pris för projekt- och byggledning av nya 

balkonger. De har även bedömt kostnaden 

för nya balkonger inkl. konsultkostnader samt 

för kontrollansvarig och besiktningsman.  

Mer information kommer att lämnas efter 

stämman. 

 Fönsterbytet 

Ni som var hemma eller lämnade nycklar har 

fått persienner utbytta i balkongdörrar och 

vädringsluckor åtgärdade som tog i karmen.  

I samband med putslagning som återstår, 

kommer en skylift att användas från utsidan. 

Dock har Staden inte beviljat tillstånd för den 

ännu. Sen återstår slutmötet. 

 

 

 Till sist ett stort TACK till… 

 alla som medverkat till trivseln och 

skötsel av huset under året 

 er som bar fram utemöblerna och pyntat 

med blommor 

 till alla som ser till att entrédörren och 

garageporten stänger till ordentligt innan 

ni går eller åker vidare 

 

Styrelsen önskar Glad sommar  

och vill tacka för det här året! 
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