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✓ Info från informationsmöte  

Tisdagen den 5 mars hölls ett informations-

möte för boende i huset. Vi informerade dels 

om de OVK-åtgärder som behöver utföras i 

lägenheterna för att få en godkänd ventilation, 

och dels om läget i balkongprojektet med nya 

balkonger mot gården.  

Lappar med information om OVK-åtgärder och 

ett avtal, som samtliga lägenhetsinnehavare 

ska underteckna, har delats ut till varje 

bostadsrättslägenhet. 

✓ Årsredovisning och stämma 

Styrelsen har gått igenom årsredovisningen 

för 2018 och revisorn har skrivit under. 

Årsstämman är bokad till den 16 maj kl. 19.00. 

Separat kallelse och upptryckt årsredovisning 

kommer att delas ut i april. 

✓ Kontakta valberedningen 

Vi behöver fler personer som vill delta i 

styrelsearbetet. Styrelsen uppmanar dig att 

under den tid du bor i huset bidra med det du 

kan och vill göra för att vi alla ska trivas och få 

en kvalitativ förvaltning.  

Lisbeth Kvarby, Lottie Asplund (båda plan 3) 

och Peter Pierrou (plan 2) tar tacksamt emot 

ditt förslag styrelseledamöter och suppleanter. 

Ta kontakt med någon av dem om du är 

intresserad av att delta i styrelsearbetet eller 

vill tipsa om någon kandidat. 

✓ Lägre ränta på ett av lånen 

Vi har omförhandlat räntan för ett av våra lån 

hos Nordea och fått ännu förmånligare ränta 

än tidigare. 

 

✓ Hjärtstartare 

Vi har undersökt och vill informera om var 

närmaste hjärtstartare finns. Enligt 

hjärtstartarregistret finns det en hjärtstartare 

hos Flippin’Burgers. Den är tillgänglig på 

deras öppettider. 

✓ Inspektion av plåtar i burspråk 

Vi har beställt en inspektion av plåtarna i 

samtliga burspråkspartier, men vet ännu inte 

när den kommer att utföras. 

✓ Ny medlem 

Lägenhet 634 är såld med tillträde 29/3. 

Vi hälsar Maximilian Thorell välkommen som 

medlem i föreningen!  

✓ Plats för MC/moped i garaget 

Det finns plats för ytterligare en MC eller 

moped i garaget om du känner någon som 

känner någon…som vill hyra en MC-plats. 

 

 

 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Göran Edström som hjälpte till med nyckel- 

och larmhantering vid informationsmötet. 

http://www.karlavagnen34.se/

