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Nr 1 

Med önskan till er alla: 

Ha en skön sommar och njut av 

den härliga värmen och solen som 

lyser upp dessa dagar ! 

Hobbyrummen 

Dessa utrymmen är till för oss alla som bor i 

föreningen. Vill man använda utrymmet så ska man 

skriva upp sig på listan. Sedan står det en fritt att 

nyttja hobbyrummet under den tiden som man har 

reserverat. När man är klar, eller någon annan har 

skrivit upp sig, så lämnar man tillbaka nyckeln! Man 

kan inte göra anspråk på att använda rummet om 

man inte har skrivit upp sig på listan!  

En självklarhet är ju givetvis att man måste lämna 

tillbaka nyckeln när det är någon annan som står 

uppsatt efter dig!  Detta av respekt för sin granne! 

Besiktning av fastigheterna 

 

Motioner vid årsmötet 

Vid årsmötet inkom det tre olika motioner som 

diskuterades. Det beslutades att belysningen vid 

entréerna och över fasaderna ska ses över och 

moderniseras så de blir effektivare och ger ett 

bättre ljus när vi senare går emot mörkare tider. 

Buskagen bör också trimmas. Däremot är ett 

gemensamt inköp av gardiner till våra balkonger 

inte 

Förnyelsen 

Den nya styrelsen har så sakta kommit igång med 

arbetet! Vi har fått en stor kostym att fylla och det är 

mycket att sätta sig in i. Som tur är så har vi ju Carl-

Gustaf att rådfråga. De nya kontaktuppgifterna finns 

uppsatta i foajéerna och en ny mail-adress finns 

också att tillgå, brf_5@outlook.com  

De röda mattorna i fyrans entré 

Så har det då hänt igen ! En av de röda mattorna i entrèn 

på fyran har stulits igen !  

Eftersom vi alla är eniga om att det är trivsamt med 

dessa mattor i våra entrér så vore det ju beklagligt om 

vi pga av upprepade stölder inte kommer att ha råd med 

det i framtiden. Att ersätta en stulen matta kostar 

föreningen åtskilliga tusenlappar, helt i onödan. 

Vi funderar över en lösning. 

vi 

 

   

inte något som kommer att genomföras. Alla vill ju 

ha det på sitt eget vis. 

Tvättstugorna kommer att storstädas först och 

därefter kommer vi att ta ställning till vilka 

reparationer som behöver göras. Klart är dock att 

torktumlaren i 4:an kommer att repareras. 

Porttelefonerna 

 

De porttelefoner som vi har idag sjunger på sista 

versen och vi kommer att ta fram ett nytt och 

modernare alternativ.  

 

Container 

 

Så fick vi också i år hit en container för att hjälpa oss 

att bli av med sådant som vi inte kan kasta i vårt 

soprum, om än något senare än förra året. Men vi 

lyckades att fylla den i år också 😊 
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