
Vårens agenda
Datum för vårens föreningsaktiviteter. Självklart kommer vi 
arrangera en vårstäddag. Vi återkommer med daum. 

• 31 mars   Motioner, sista inlämningsdag 
• 15 april  Valberdningen, börjar se över styrelsens   

   olika mandatperioder.
• 1 maj  Kallelse till årsmöte, skickas ut 
• 15 maj  Årsmöte

Information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 från styrelsen

Låt matresterna 
få nytt liv
Som vi skrivit om tidi-
gare kommer vi stän-
ger en utav soptun-
norna. Detta för att 
minska på våra kostnader (besparing 
på ca 5 000 kr/år) samt bidra till ett 
lite större miljöansvar för våra barn, 
barnbarn, barnbarnsbarns osv. För 
dig som medlem innebär detta att du 
måste sorterar ditt sopavfall. Det du 
kan slänga i avfallsstationen vid Cirkel 
k skall du slänga där. 

Matavfall
Vi kommer att beställa ett kärl för mat-
avfall, vilket är gratis, med hämtning 1 
g/v. För matavfallet kommer du att få 
en pappershållare och papperspåsar. 

Lycka till!
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Övriga projekt för  styrelsen
• Skriva protokoll

• Göra nyhetsbrev

• Råttbekämpning

• Hålla koll på lånen

• Granska och betala fakturor

• Hålla koll på budget och eko-
nomi

• Upphandla nya avtal

• Löpande uppdatera hemsidan

• Modernisera stadgarna - Emelie 
Buller

• Ha kontroll över nyckelsystemet

• Ta fram en underhållsplan

Har du kunskap i några i utav punk-
terna ovan, som du vill dela med 
av, eller har någon hantverkare att 
rekommendera kontakta gärna oss 
i styrelsen.    
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Brandsäkerhet
Styrelsen (och Gabriel)  har 
bytt alla äldre brandvarnare 
till nya, samt satt upp varnare 
på fler ställen. Bland annat 
har vi satt upp varnare i 
trapphusen, en högst upp 
och en längst ned i bägge 
trapphusen. Brandvarnarna 
“pratar” med varandra. 

Instruktion om hur de fungerar sitter på insidan av dörren i förenin-
gens förråd i 7:an. Vi kommer försätta med att se över vår brand-
säkerhet/ information framöver.

Vattenläcka på vinden i 
5:an 
Maria har upptäckt en vatten-
läcka i sitt förråd. Läckan kom-
mer från det fönster hon har i 
förrådet. Maria har fått tömma 
sitt förråd. Risk finns att läckan 
förstör, inte bara golvet på vin-
den, utan även lägenheterna 
under om vi inte åtgärdar felet.   

Mangeln tasig
Vår gamla mangel har lämnat 
in. Vi har försökt på alla möjliga 
sätt att få liv i honom men han 
gick inte att rädda. Vi kommer 
att köpa ny mangel. Frågan är 
bara när? 

Just nu står vattenläckan högst 
upp på aganden eftersom den 
är mer akut.    


