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 Extra stämma om nya stadgar 

Onsdagen den 21 mars kl. 19.00 kallar 

föreningen till extrastämma för att besluta om 

nytt förslag till stadgar för föreningen. Kallelse 

inkl. det nya förslaget till stadgar kommer att 

lämnas i brevlådorna senast två veckor innan 

mötet. 

 Nya balkonger 

Informationsmöte kommer hållas för berörda 

bostadsrättshavare direkt efter extrastämman. 

 Fönsterbyte 

Information om när återstående arbeten 

kommer att utföras finns på anslagstavlan i 

porten. Rustik har delat ut lappar i 

brevinkasten till berörda lägenheter. 

 Garageporten 

Vi är tacksamma att du som kör in och ut ur 

garaget stannar och ser till att garageporten 

stänger innan du kör vidare!  

Om den inte stänger bör du först kontrollera 

att sensorn och reflektorn är torra/rena och 

inte är rubbade ur sitt läge. Sensorn och 

reflektorn (mitt emot) sitter i knähöjd på 

karmen/väggen utanför själva porten.  

Därefter ringer du till S:t Eriks Hiss och 

anmäler felet och det kvarstår.  

 Garageplats fortfarande ledig 

Fråga gärna vänner och bekanta om någon 

vill hyra en garageplats (nr 20) för en småbil 

alternativt MC. 

 

 

 

 

 Automatisk öppning av porten 

För att minska risker att obehöriga tar sig in 

när ytterdörren öppnas kommer vi ta bort den 

automatiska öppningen av porten när den 

låses upp utifrån med taggen.  

Om du av något skäl vill ha kvar funktionen 

meddelar du Erika Ljungström på plan 2. 

Lägg bara en lapp i hennes brevlåda med 

namn och lägenhetsnummer. 

 

 Till sist ett stort TACK till… 

 ALLA ni som ser till att hissdörren går 

igen efter er när ni går ut ur hissen!  

Det är en lättnad för de som är 

beroende av att hissen fungerar och 

kostnaden för jourutryckningar har 

minskat! 

Fortsätt med det även när vi tagit bort 

lappen! 
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