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✓ Renovering av vatten och 

värmeventiler i sommar 

Vi vill uppmärksamma dig på att du fått en 

avisering i din brevlåda. Det är mycket viktigt 

att du svarar på frågorna senast på tisdag den 

23 juni. Antingen lägger du talongen i 

föreningens brevlåda eller skickar e-post till 

styrelsen@karlavagnen34.se 

 

✓ Cykelinventering 

Tidsfristen för den cykelinventering vi gjorde 

för över ett halvår sen har gått ut. Därför antar 

vi att ingen äger cykeln som inte är använd på 

länge. Styrelsen kommer att forsla bort dessa 

för att ge mer plats till oss alla. Både på 

gården och i cykelrummet. 

 

✓ Gården - info 

Gården får nyttjas av oss alla som bor här. 

Det är bara trevligt om den används. Det finns 

grill i förrådet som också får användas av oss. 

Viktigt är att du städar efter dig så gården är 

lika fin hela tiden. Om du har tillställning där 

så vänligen sätt upp en lapp så att dina 

grannar vet i förväg vad som händer.  

 

✓ Renoveringar 

Då och då renoverar vi våra lägenheter. Tänk 

gärna lite extra på att vara aktsam med 

entrédörrar, hissen samt golv och väggar i 

fastigheten. Om vi gör det håller vi nere 

kostnader som kan uppkomma i samband 

med skador. 

 

✓ Blommor på balkongen 

Så här års är det härligt att ha vackra 

blommor på balkongen. När du vattnar dem, 

tänk på att inte låta vattnet rinna igenom så 

det rinner och droppar ner till dina övriga 

grannas balkonger. Vi har fått synpunkter 

både att det kommer ner på andra balkonger 

samt på gatan nedanför. 

✓ Semester & Grannsamverkan 

Snart är den efterlängtade semestern här för 

många av oss. Vi vill slå ett slag för 

grannsamverkan och önskar att vi som är 

hemma då och då håller lite extra koll på vad 

som händer i vår fastighet. Så att vi slipper 

otrevliga överraskningar när vi kommer hem 

igen. 

 

Till sist … 

Glad sommar! 
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