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OBS: ändrat datum 

Varmt välkomna till föreningsstämma tisdagen 

den 22 maj i NTI Gymnasiets lokal, 

Upplandsgatan 49. Fika serveras kl.18.45. 

Dörren stänger kl. 19.00 när stämman börjar. 

 Förslag till nya stadgar 

Vid extrastämman 21 mars fattades ett 

enhälligt beslut om förslaget till nya stadgar. 

Vid den ordinarie stämman, se ovan, ska vi 

fatta det andra beslutet om de nya stadgarna, 

för att de ska börja gälla.  

De befintliga stadgarna hittar du på 

föreningens hemsida. Förslaget till nya 

stadgar delades ut i samband med kallelsen 

till extrastämman.  

Om du tappat bort eller kastat stadgarna 

lägger du en lapp i föreningens brevlåda så 

skriver vi ut nya som du får. 

 Valberedningen 

Kontakta Lottie Asplund i valberedningen 

(lägenhet 336) om du själv är intresserad, vill 

föreslå nya eller byta ut styrelsemedlemmar till 

nästa arbetsår. 

 Garageporten 

Sensorn som ser till att garageporten stängs 

kommer att bytas ut, vilket förhoppningsvis 

sker den här veckan. 

 Sprid ryktet till vänner att… 

… föreningen har en ledig garageplats för en 

småbil, alternativt MC, för uthyrning. Lägg en 

lapp i föreningens brevlåda eller mejla till 

styrelsen@karlavagnen34.se om du hittar 

någon intresserad. 

 Nya balkonger 

Birgitta Källving har tagit sig an uppgiften om 

att ta in underlag och offerter för att kunna 

beställa nya balkonger till de som önskar. 

Tillsammans med ordförande Helena har vi 

träffat konsulten som hjälpte till att ta fram 

förfrågningsunderlaget inför fönsterbytet. De 

kan eventuellt hjälpa till som experter på den 

här typen av entreprenader. 

 Fönsterbytet 

Vi kommer att ha slutmöte med 

entreprenören i senare delen i april. Vi har 

reklamerat fel från besiktningen till 

fönstertillverkaren (SSC), bland annat 

persienner i balkongdörrar och att 

vädringsluckorna tar i karmen när de öppnas.  

Detta kommer att åtgärdas under nästa 

vecka. Sen återstår putslagning och lite till i 

några lägenheter. 

 

 Till sist ett stort TACK till… 

 Lena Tengstrand som ordnade det 

trevliga BD-minglet i entrén söndagen 

den 8 april. 

 Lottie Asplund i valberedningen som går 

runt i huset och pratar med bostadsrätts-

innehavare för att få ihop en ny styrelse.  
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