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✓ Balkonger mot innergården 

Balkongprojektet med att bygga balkonger 

mot innergården är i full gång. Anslag har 

suttit uppe i mer än en vecka och vi hoppas 

det inte undgått någon. 

Vi har fått veta att det tar ca 2 veckor per 

lodrät rad som ska byggas vilket innebär att 

det kommer ta ungefär en månad innan hela 

balkongbygget är genomfört. 

 

✓ Flippin Burgers 

Flippin Burgers har fått ny ägare och vi hälsar 

dem varmt välkomna till vår fastighet. Så vitt vi 

vet kommer konceptet att vara detsamma som 

tidigare. Vi kommer med andra ord känna igen 

oss när vi äter där igen. 

 

✓ Fika på gården 

Styrelsen har sen föreningsstämman haft på 

agendan planer att bjuda in till allmänt 

infomöte på innergården. Detta för att finnas 

till hands för frågor som kanske någon går och 

funderar på. Men också för att vi ska få träffas 

och umgås. På grund av de restriktioner som 

gäller under pandemin ställer vi in detta möte 

just nu. Vi ber att få återkomma med ny tid när 

det blir aktuellt så att alla som vill kan delta. 

 

✓ Tvättstugan 

För en tid sedan hade vi en incident i 

tvättstugan med att BH-byglar fastnat i en av 

tvättmaskinerna. Vi vill därmed att du som 

tvättar kläder använder tvättpåse för de kläder 

som kräver det. Det är kostsamt att anlita 

reparatörer. 

 

✓ P-plats för MC och Bil 

Just nu har vi 2 stycken lediga MC-platser i 

garaget för uthyrning. 

Vi har även en garageplats som blir ledig 

inom kort. Så är du intresserad, eller känner 

någon som är det, tveka inte att höra av dig 

till styrelsen om detta. 

✓ Dörröppnare 

Vi har beställt installation av dörröppnare till 

två dörrar i fastigheten. Den ena kommer att 

monteras på dörren från hissrummet i 

källaren och ut till garaget och den andra 

monteras på dörren till trapphuset på våning 

6. Då det är branddörrar så har dörröppnaren 

en automatisk stängningsfunktion eftersom 

branddörrar inte får stå i öppet läge för länge.  

 

På dörrarna ut till gatan och ut till innergården 

finns det uppställningsben. De ska inte stå 

öppna mer än nödvändigt och släppa in 

obehöriga. 

 

Till sist … 

Tack Parvin och Nasser för att ni så vänligt 

flyttade på er bil i garaget vid ett tillfälle när vi 

behövde komma åt platsen. 
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