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✓ Föreningsstämma i maj 

Vi vill redan nu meddela att föreningsstämma 

planeras till den 6 maj kl 19:00. Kallelse 

kommer i samband med årsredovisning i god 

tid, enligt stadgarna. 

✓ Entré och entrédörr 

Vår entré är som vi tidigare informerat om 

väldigt flitigt använd. Det är många som går in 

och ut via våra dörrar. Entrédörren står 

uppställd med stödet lite nu och då. Vi ber er 

vänligen stäng dörren om ingen lastar in eller 

ut. Vi värnar om vårt skalskydd. 

 

I samband med att mycket material kommer in 

via entrédörren har vi märkt att den blivit skev. 

Vänligen säkerställ att stänga dörrarna 

ordentligt om du använder öppning av båda 

dörrarna. Det finns ett handtag på den högra 

dörren som måste stängas ordentligt och 

säkras i tröskeln. Vi önskar att vi inte behöver 

reparera dörrarna ovanligt ofta. 

Inga böcker eller föremål får placeras i entrén. 

Det beror dels på brandskyddet men också för 

att vi vill hålla entrén ren och snygg och att 

ingen ska ramla/snubbla. 

✓ Hemsidan  

Vi försöker uppdatera hemsidan så den 

ständigt ska vara både aktuell men också för 

att du ska hitta regler, ansökningar och annan 

information där. Saknas något får du gärna 

meddela detta till styrelsens e-post. Vill du få 

nyhetsbrevet digitalt kan du gå in på 

hemsidan och anmäla det genom att ange din 

e-postadress. 

 

 

  

✓ Trivselregler – uppdaterade! 

Styrelsen har uppdaterat Trivselreglerna och 

de finns på vår hemsida. Vi vill be ALLA att 

läsa igenom dessa då det finns viss ny 

information och några förtydliganden. Det är 

viktigt att vi alla är informerade för att få 

optimal trivsel i fastigheten. 

✓ Ventilation 

Vecka 10 närmar sig och vi ber om största 

förståelse för att släppa in företaget Franska 

Bukten i lägenheten när det blir dags för 

besiktning. Aviseringslappar är utdelade med 

vilka datum som gäller för just din lägenhet. 

Har du inte fått dessa, hör av dig till styrelsen. 

Vänligen respektera detta så vi får en 

godkänd besiktning. 

 

Till sist ett stort varmt TACK till: 

• Till alla som bidrar med trivsel i vår 

fastighet! 
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