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✓ Årsredovisning med kallelse till 

årsstämman 16 maj 

Årsredovisningen för 2018 har delats ut i 

brevinkasten den 9/4. På första uppslaget 

finns kallelsen till årsstämman som hålls den 

16 maj kl. 19.00.  

✓ Valberedning 

Tänk på att prata med någon i valberedningen 

Lisbeth Kvarby, Lottie Asplund eller Peter 

Pierrau om du kan bidra i styrelsearbetet eller 

känner till någon lämplig kandidat som du vill 

tipsa om. 

✓ OVK-åtgärder i lägenheter 

Styrelsen beställer utförande av OVK-åtgärder 

av Franska Bukten i enlighet med de avtal 

varje lägenhet undertecknat. För de 

lägenheter som valt att utföra åtgärderna 

själva kommer Franska Bukten att besiktiga 

utförandet i efterhand. Arbetena kommer 

troligen att utföras i augusti-september.  

✓ Nya balkonger 

Upphandlingen har lagts på is tills vi får 

godkännanden från berörda lägenheter. 

Lappar för underskrifter kommer att delas ut i 

brevlådorna till berörda. 

✓ Felanmälan tvättstuga 

Vid fel på maskiner i tvättstugan lämna 

felanmälan till info@vitvaruserviceab.se. 

✓ Inspektion av plåtar i burspråk 

Vi har beställt en inspektion av plåtarna i 

samtliga burspråkspartier, men har inte fått 

reda på när den kommer att utföras. 

✓ Rabatt hos Stockholms Stadsnät 

I vårt hus har vi bredband från Stockholms 

Stadsnät. De har lanserat en webbshop och 

lämnar 10 % rabatt om man uppger koden 

KYCKLING under påskhelgen 18-22 april. 

Logga in på shop.stosn.se om du är 

intresserad. 

✓ Stamspolning m.m. 

Upphandling av stamspolning i huset är på 

gång. Då kommer både ledningar, vattenlås 

och brunnar att spolas rena. Mer information 

kommer när det närmar sig. 

✓ Nya rutiner vid överlåtelser 

SBC kommer under april att erbjuda digital 

hanteringen vid överlåtelser av lägenheter. 

Det innebär att mäklare, istället för att skicka 

handlingarna via post, kommer att kunna 

ladda upp överlåtelseavtalen direkt på SBC 

mäklarwebb. Mer information kommer när 

tjänsten lanseras. 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Alla som lämnade in avtalet om OVK-

åtgärder i tid till styrelsen! 

 

Glad Påsk! 
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