
Radon i huset?
Enligt lag, skall fastighetens 
radonvärde mätas, var 10:e 
år. I början av nästa vecka 
kommer vi därför sätta upp 
mätare i några av lägenhet-
erna. Mätningen kommer ske 
under två månader. Resulta-
tet av mätningen kommer vi 
redovisa till er och till Stock-
holm Stad. Vi hop-
pas naturligt-
vis på låga 
v ä r d e n . 
Vilket det 
har varit tidi-
gare. 

Save the date

Nu på våren håller styrelsen, revisorn och valberedningen som mest på med att 
förbereda material som skall presenteras och redovisas på årsstämman. 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen och på det sättet hjälpa till och påverka 
styrelsearbetet? Kontakta Lisa Nylander (valberedningen), lisa.nylander@gmail.
com, och anmäl ditt intresse.  

Det är viktigt att så många som möjligt är med på årsstämman och vårens städdag 
därför vill vi, att ni nu bokar in datumen nedan, i era kalendrar. 

• 31 mars  Sista inlämningsdag av motion  
 (lämnas in i digitaltformat, ahlviken57@gmail.com) 

• 13 maj  Städdag, kl 10:00 - 14:30
• 15 maj  Årsstämma, kl 19:00 - 20:30

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

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

4Städning av cykelrum -  ta bort 
oanvända cyklar
Status: Avvaktar svar från polisen
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Övriga projekt för  styrelsen
• Åtgärda färgfelet på gavelfasa-

den

• Måla grunden i 5:an

• Radonmätning

• 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

• Löpande 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 underlag 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.    

NR 2  vår 2017

Boka in vårens viktiga datum redan nu!

AHLVIKEN 5,7

Vi behöver
Vi har, på grund av, 
föreningens storlek 
och ointresse att engagera sig i styrelsearbetet, 
minskat på antalet ledamöter i styrelsen. Detta 
har resulterat i att fler uppgifter skall fördelas 
på färre antal ledamöter. Beslut togs på senaste 
föreningsstämman att vissa uppgifter måse 
läggs ut på medlemmar utanför styrelsen. 
Detta för att lätta på arbetsbördan i styrelsen. 
Tore Svensson, som bor i 5:an, har åtagit sig 
uppgiften att ta emot hantverkare och bedöma 
utfört arbete. Det är vi mycket tacksamma för, 
men vi behöver mer hjälp. Vi har upp till 30 
öppna punkter på ”att göra listan”. Många av 
uppgifterna hittar du i kolumnen till vänster. 
Kontakta styrelsen och säg till vad du kan hjäl-
pa till med.  

 


