
Avvaktar svar från 
polise

Du som inte har flyttat din cykel till 
vårt nya snygga cykelstall, gör de!. Då 
får vi äntligen dem ur vägen och vi 
som bor i 5:an får lättare att ta oss till 
och från våra källarförråd och tvätt-
stuga. Vi avvaktar fortfarande svar 
från polisen ifall någon äger någon 
utav de rödbandade cyklarna. Om 
ingen ägare dyker upp forslar vi bort 
dem inom kort.  

Plåtnicklas kommer
Vi har tidigare bett er meddela oss 
om ni har några yttre plåtskador på 
era fönsterbågar/balkongdörrar och 
balkong räcken. Tursamt nog kom det 
inte inte så många skador och det är ju 
bra. I veckan kommer Plåtnicklas hit 
och tittar över de plåtskador som finns 

och därefter 
k o m m e r 
han lämna 
in en offert. 
B e r ö r d a 
medlemmar 
kommer få 
ett mail an-
gående da-
tum och tid. 

Nya lägenheter på G

Trädgårdsgruppen har haft, och har, 
som mål att göra våra trädgårdar 
skallvara mer levande och som ett led 
i det,  är att sätta upp fler fågelholkar. 

Holkar har köpts in och kommer att 
sättas upp inom kort. Fåglarna måste 
hinna buda,hämta nycklarna  innan 
bosättning. 
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Uppdrag från medlemmarna
4Offertinhämtning målning  
balkongdörrar
Satus: 
Styrelsen har haft  (skall ha) möte 
med:
Målare 1,  Lämnat bedömning. 
Målare 2,  Lämnat bedömning 
Målare 3,  ej bokat

4Utskick budget 2017
Budgeten gjord och utskickad till 
medlemmarna/ klart

4Städning av cykelrum -  ta bort 
oanvända cyklar
Status: Avvaktar svar från polisen

4Cykelrum
Status: Cykelrummet färdig renover-
at./ klart
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Övriga projekt för  styrelsen
• Åtgärda färgfelet på gavelfasa-

den

• Måla Grunden i 5:an

• Se över statusen på våra yttre  
fönsterbågar

• Hålla koll på lånen

• Granska och betala fakturor

• Hålla koll på budget och eko-
nomi

• 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

• Ta fram unserlag till årsbokslutet 
2016

• Plåtslageriarbete

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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