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✓ Stämman den 6 maj 

Vi genomförde föreningsstämma den 6 maj. Vi 

var några på plats på NTI Gymnasiet och 

många deltog digitalt.  

Ett protokoll kommer i din brevlåda så snart 

föreningsstämmans ordförande Karolina har 

signerat det. 

 

✓ Gården - info 

Som vi meddelade på stämman så har 

styrelsen för avsikt att hålla ett 

informationsmöte på vår innergård. Detta 

planerar vi att genomföra efter sommaren. Vi 

vill ändå avvakta utvecklingen av Corona-

viruset och därför inte inbjuda till större 

sammankomster om det inte är nödvändigt. 

Även om vi hoppas att vi kan träffas snart. 

 

Har du någon fråga till oss i styrelsen är du 

mer än välkommen att maila den till oss.  

 

✓ Balkong mot gården 

Som vi tidigare informerat om kommer vissa 

lägenheter att bygga balkong mot gården. 

Den tidsplan vi fått från leverantören är att 

detta kommer starta tidigast i september 

månad. 

 

✓ Energideklaration 

Då vi fått en godkänd OVK-besiktning har vi 

lämnat in uppgifter för att också få en godkänd 

energideklaration för vår fastighet. 

Innan detta kan ske fullt ut kommer tre utvalda 

lägenheter göra en extra kontroll. 

 

 

 

Garanti-tid - fönster 

Tack till alla som skickat in ärenden som 

berör felaktigheter i våra relativt nya fönster. 

Efter sommaren kommer vi ta kontakt med 

fönsterleverantören för vidare diskussion. 

✓ Belysning 

Vi har via vår fastighetsskötare fått 

information om att det finns belysning i vårt 

trapphus som inte fungerar som det ska. 

Därför håller vi på med en översyn av detta 

så att belysningen är tillförlitlig. Både i 

trapphuset och på våningsplanen. 

Trapphuset är en utrymningsväg vid eventuell 

brand och det är bl a därför det är viktigt att 

de fungerar. 

 

Till sist … 

Njut av sol och värme, äntligen! 
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