
Nyhetsbrev Ahlviken 
Information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 December 2011

Styrelse 
Claes Warholm/ordförande
info@warholmtrading.com
0708 60 49 72

Maria Wiker/kassör
maria.wiker@capio.se
0702 76 85 12

Andrea Hallencreutz/sekreterare
Chefsredaktör 
andrea@carnegie.se
0705 77 19 43

Lena Sandell/suppleant
lena.sandell@svt.se
0730 75 69 80 
Tycker du att något behöver åtgärdas i huset 
eller att det finns något som behöver tas upp 
på styrelsemötet? skicka ett mail till oss eller 
lägg en lapp i föreningens brevlåda. 

Snöskottning
Som ni säkert har märkt har snös-
kottningsschemat satts upp i trapphusen. 
Schemat är precis som trädgårdsschemat: 
rullande. Vilket innebär att har du fått  
vecka 48 och vecka 6 under denna period 
får du vecka 49 och vecka 7 nästa år. Tänk 
på att sanda om det är halt på de områden 
vi har ansvar över att hålla gångbara.    

Uppdrag från medlemmarna
•	 Instruktion för rengörning av dör-

ren i torktumlaren  
Status: 

•	 Intresseanmälan fibernät 
Status: Inresseanmälan har skickats 
ut. Intresset för installation av fiber-
nät var svalt. Projektet läggs ned. 

•	 Rutin för hantering av vindsutrym-
met 
Status: Styrelsen har tagit fram sk 
“vindsrutin” som har mailas ut till 
medlemmarna. “Vindsrutinen kom-
mer natruligtvis att läggas upp på 
hemsidan. 

•	 Installation av eluttag på 7:ans 
vind  
Status: Eluttag installerat. 

•	 Åtgärda låset i 5:an till källaren 
Status: 

•	 Utöka utrymme för barnvagnar 
Status: Då upprensning av passivt 
använda cyklar och dylikt gjordes på 
städdagen finns nu bättre plats för 
barnvagnar. 

Flyttdax 

In-utflytt
Som ni säkert vet sedan tidigare har 
familjen Stormoen flyttat och våra nya 
medlemmar som flyttar in heter Petra Ced-
erström och 
Björn Allvin. 
Välkommen 
Petra och 
Björn, hop-
pas ni kom-
mer att tri-
vas.  

Riktlinjer vid renovering
Styrelsen har tagit fram ett dokument som 
innehåller riktlinjer vad gäller renover-
ing av lägenheter. Dokumentet är ett 
levande dokument och kommer att fyllas 
på vart efter med tillägg av fler riktlinjer. 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa 
så att renoveringar som görs  uppfyller de 
kvalitetskrav som ställs i dagens läge. 
Riktlinjerna hittar ni på vår hemsida.    

Välkomment till julglögg 

På gång i styrelsen
Budgeten: Vi är nu klara med budgeten för 
2012. Inga avgiftshöjningar är aktuella.   
Hemsida: Föreningen har fått en egenhem-
sida som vi i styrelsen har byggt upp. Web-
badressen och inloggninsuppgifterna kom-
mer att mailas ut inom kort. 

Syftet med hemsidan är:

•	 att tillhandahålla uppdaterad förening-
sinformation på ett och samma ställe. 

•	 marknadsföra vår fastighet/förening mot potentiella lägenhetsköpare

•	 underlätta för mäklare/styrelse/medlem att hitta information om föreningen vid 
försäljning/köp tex. stadgar och årsredovisning.

Datum:  Måndagen den 19/12 
Tid:  kl 19:00
Plats:  7:ans entréplan

Måndagen den 19 december bju-
der vi på glögg, pepparkakor och 
hembakade lussebullar. 


