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✓ Entrédörren 

Så här när kylan kommer vill obehöriga gärna 

komma in och värma sig. Vi ber därför alla att 

vara vaksamma över vilka ni släpper in i vår 

fastighet. Släpp inte in främlingar utan att 

fråga vem de söker. 

✓ Cykelinventering 

Vi har väldigt många cyklar i både cykelrum 

och på gården. Därför har en cykelinventering 

gjorts för att få kontroll över vem som äger alla 

dessa cyklar. Alla har haft chans att ta bort 

märkning på sin cykel. Cyklarna som inte har 

någon ägare är just nu i styrelsens förvar och 

kommer att avyttras efter 6 månader Har du 

några frågor om detta så kontakta styrelsen. 

✓ Nya medlemmar 

Denna månad välkomnar vi nya medlemmar. 

Melek De Basso flyttar in på våning två och 

Yunlong Zhou flyttar in på våning ett. 

✓ Balkonger 

Avtal för balkonger är nu utdelade till de 

lägenheter som kan bygga balkong mot 

innergården. Till dig som vill bygga ska avtalet 

signeras och lämnas till Birgitta Källving 

snarast. 

✓ Ny teknisk förvaltare 

Från och med den 1/1 2020 har vi ny 

fastighetsskötare hos företaget Forstena 

Energi och kontroll. Vi återkommer med 

kompletterande information om detta så snart 

som möjligt. 

✓ Snart jul 

Snart kommer julhelgen och en del av oss 

reser bort. Vi uppskattar grannsamverkan och  

 

att alla hjälps åt och håller lite extra koll så att 

obehöriga inte kan röra sig fritt i vårt hus.  

✓ Tända ljus 

Tänd gärna ljus och ha de trivsamt. Vi vädjar 

än en gång om att ni tänker på att släcka 

ljusen så vi inte behöver få påhälsning av 

brandkåren. 

 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Bernt Cedersjö som gjort ett gediget 

arbete med cykelinventering 

• Birgitta Källving och Viking Huss som 

försett vår innergård med julfrid i form av 

en gran och Lena Tengstrand som pyntat 

vår entré och ordnat glöggminglet. 
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