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

Uppdrag från medlemmarna

4Offertinhämtning målning  
balkongdörrar

Satus: - 

4Utskick budget 2017

Status:

4Städning av cykelrum -  
 Ta bort oanvända cyklar
Status: - 

4Cykelrum

Status: - 

Nu ska mattan 
klippas
PRD Markarbete är snart klara 
med arbetet med uteplatserna. 
Det som återstår är PRD skall 
lägga ut mer rullgräs i 7:an och i 
5:an skall rabatten vid stupröret 
förlängas. 

Uteplatserna upplevas lite 
sandiga vilket är i sin ordning 
detta kommer att justeras i och 
med sommarens regn och att 
vi trampar ned sanden mellan 
stenarna. 

Kom ihåg att gräsmattan och 
rabatterna behöver vattnas, 
ofta. Nu kan vi börja klippa den 
nya gräsmattan. Gräsklipparen 
är inställd på 4 cm och lägre får 
det inte vara.  

Använd nu uteplatserna. Grilla, 
sola, slappa och ha fester. Det 
mår uteplatserna och du bra av.

Lycka till!

...är det inte tillåtet att ställa 
upp föremål på våra gemensam-
ma ytor på vindarna. Detta 
främst ur ett brandsäkerhet-
sperspektiv. Dock har det börjat 
samlats en hel del bråte där.
Vi uppmanar dig, som har ställt 
saker där, att ta bort dem. På 
höstens städdag kommer allt 
som står vindarna att slängas.
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Av säkerhetsskäl ...

Vi dricker inte bara kaffe och äter 
kakor
Vad gör vi mer i styrelsen än dricker kaffe, 
äter kakor och gör scheman? Jo, vi arbetar 
även med dessa frågor:

• Åtgärda färgfelet på gavelfasaden

• Måla Grunden

• Se över statusen på våra yttre fönster-
bågar

• Hålla koll på lånen

• Granska och betala fakturor

• Hålla koll på budget och ekonomi

• Upphandla nya avtal

• Uppdatera hemsidan

• ta fram riktlinjer för andrahands-
uthyrning

• Ta fram riktlinjer för renovering

• Ev modernisera stadgarna

• Ha kontroll över nyckelsystemet

• Ta fram en underhållsplan

• Inhandla kakorna

Har du kunskap i några i utav punkterna 
ovan, som du vill dela med av, eller har någon 
hantverkare att rekommendera kontakta 
gärna oss i styrelsen.    Sprickor i grunden 

Sprickorna finns i grunden 
kommer att åtgärdas. PRD 
Markarbete skall göra jobbet 
och arbetet beräknas vara klart 
på fredag d.v.s. den 3 juni.  

Stäng dörrarna! 
Dörrarna skall 
vara stängda för 
att undvika att 
gangstas tar sig in i 
vår trappuppgång. 
Därför får dörrarna 
INTE ställas upp utan 
att du är i trädgården 
eller parkeringen och 
håller koll på vem 
som går ut eller in 
genom vår port. 

Studentens lyckliga dag är 
den 9 juni
Vi vill bara påminna 
om att nästa 
vecka tar Henrik 
Bergmans dotter 
studenten. Det 
kommer att då vara 
studentmottagning 
i 7:ans trädgård. 


