
Nyhetsbrev Ahlviken 
Information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 juni 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
ena.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. 

Trädgårdsvecka
Vi vill påminna dig att när du har 
din trädgårdsvecka skall du gör alla 
de uppgifter som står uppsatta att 
du skall göra, se trädgårdsschemat. 
Det vill säga det räcker alltså inte 
med att bara klippa gräsmattan.   

Du bor som sagt var i en bostads-
rättsförening och det innebär att 
vi alla hjälps åt. Det är absolut inte 
ok att bara strunta i sin trädgårds-
vecka. 

Att ha en välskött trädgård ökar 
värdet på din lägenhet, ökar välbe-
finnandet för oss medlemmar och 
skrämmer bort tjuvar. 

Uppdrag från medlemmarna
•	 Förbättra belysningen på 

vindarna  
Status: Extra belysning har 
köpts in.  Eluttag för att 
koppla in extrabeslysningen 
i 7:an kommer att installeras. 
I 5:an finns redan eluttag.

•	 Mer information om stadsnät - 
fibernät.  
Status: Styrelsen har har informerat 
medlemmarna ang stadsnätet

•	 Möjlighet för medlemmarna att 
hyra extra vindsutrymme  
Status: Med anledning att föreningen  
inte kunde förhandla bort ansvaret 
för de saker som placeras på vinden 
beslöt styrelsen att inte hyra ut.   

•	 Avskärmning (spaljé) i 5:ans 
trädgård.  
Status: Buskar är planterade.

För att göra det enklare att få tvättid i tvättstugan har styrelsen beslutat 
att man bara får boka en tvättid åt gången vardagkvällar och helger. Detta 
gäller från och med den 1 juli. Sätter du upp dig på fler tvättider åt gången 
kan dessa komma att stryckas.

Stäng dörrarna
För att undvika skumma typer i vår 
trappuppgång se till att ytterdör-
rarna är stängda när du inte är i 
trädgården.

Enklare att få tvättid -  
en tvättid åt gången

En tvätttid i tagEt. då blir det enklare att 
få tvättid och att tvättiderna verkligen utnyttjas. 

Ny granne
Den 1:a augusti flyttar familjen 
Weibring till sin nyköpta villa på 
Ekerö. Vi önskar dem lycka till. 

Fredrik Andreasson från söder, fly-
ttar in och vi hälsar honom välkom-
men.  

Flyttdax 

välskött. att ha en välskött trädgård ökar 
värdet på din lägenhet

Trevlig sommar!

Styrelsen


