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✓ Informationsmöte 

Styrelsen kommer att kalla alla medlemmar till 

ett informationsmöte tisdagen den 5 mars.  

Vi vill dels gå igenom de OVK-åtgärder som 

behöver utföras i lägenheterna för att få en 

godkänd ventilation, och dels informera om 

läget i balkongprojektet för nya balkonger mot 

gården.  

✓ Årsredovisning och stämma 

Styrelsen har fått årsredovisningen för 2018 

och revisorn har påbörjat revisionen. 

Årsstämman är preliminärt inplanerad till den 

16 maj kl. 19.00. Separat kallelse kommer. 

✓ Styrelsen 

Mathias Nyrén som varit suppleant i styrelsen, 

har frånsagt sig sitt uppdrag eftersom han har 

sålt sin lägenhet. 

✓ Valberedning inför stämman 

I valberedningen ingår Lisbeth Kvarby, Lottie 

Asplund och Peter Pierrou. Kontakt någon av 

dem om du är intresserad av att delta i 

styrelsearbetet eller vill tipsa om någon 

kandidat. 

✓ Resultat radonmätning 

Resultatet från radonmätningen som utfördes 

under två månader visar att vi har årsmedel-

värde på 20 – 60 Bq/m3 i samtliga uppmätta 

lägenheter. Värdet ska ligga under 200 Bq/m3 

så det är bra. 

✓ Hyresförhandlingar 

Hyresförhandlingarna, som Fastighetsägarna 

sköter åt oss avseende våra hyreslägenheter, 

är klara för 2019 års hyror. De nya hyrorna 

meddelas från SBC till berörda hyresgäster. 

✓ Ladda ner Vår Brf-appen 

Ladda ner ”SBC VårBrf” via App Store eller 

Google Play och logga in med mobilt BankID. 

Där finns värdefull information om din bostad. 

✓ Fastighetsskötare 

Vi hälsar vår nya fastighetsskötare från SBC 

Carola välkommen till oss. Hon går ronden 

hos oss varje tisdag. 

✓ Hissdörrar 

Genomgång av alla hissdörrar kommer att 

utföras av S:t Eriks Hiss troligen vecka 9. 

✓ Inspektion av plåtar i burspråk 

Stormnatten till den 2 januari blåste några 

plåtar i burspråken sönder. 

Räddningstjänsten var här och skruvade fast 

plåtarna på natten. Därför har vi beställt en 

inspektion av plåtarna i samtliga 

burspråkspartier. Vi vet ännu inte när den 

kommer att utföras. 

 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Bengt Andersson som alltid är behjälplig 

när vi har frågor om sånt som utförts 

tidigare om åren 

• Göran Edström som luftat element i 

tvättstugan och Anna Lif Edström som alltid 

gör fint i tvättstugan 

• Bosse Svensson som fixat krok till 

snöskyffeln i garaget 
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