
Transport till polisen

De cyklar som fortfarande har sitt 
julklappssnöre kvar vid årsskiftet körs  
till polisen. Polisen kommer i sin tur 
försöka hitta rätt ägare till cykeln. 

Så kom ihåg att ta bort bandet på din 
cykel annars hamnar den i finkan.

Gammal i gården vinner vid fajt

Vill du hyra parkeringsplats (250 kr/
mån) eller/och hyra en garageplats (ca 
1 500 kr/mån), kan du ställa dig i kö. 
Idagsläget finns inga lediga platser, 
men plötsligt händer det. 

Vi har nu två olika köer för: 

• Parkering och 

• Garage 

Maila in ditt eventuella intresse till: 
ahlviken@gmail.com och ange vilken 

kö du vill ställa dig i, du får ställa dig 
i bägge. 

Skulle det bli huggsexa om garage- 
eller parkeringsplatsköerna, dvs två 
medlemmar skickar in intresseanmälan 
samma dag och tidpunkt, kommer 
den som har varit medlem längst i 
föreningen att komma före den andra 
i kön. Aktuell kölista för parkering/
garage hittar du på webben: 

http://ahlviken57.bostadsratterna.se/

NYHETSBREV AHLVIKEN 5,7    
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

4Utskick budget 2017
Status: Budgetarbete börjar nu. 
Styrelsen skall planera nästa års 
ev. renoverings - och underhålls-
behov.

4Städning av cykelrum -  ta bort 
oanvända cyklar
Status: Se notis Transport till polisen

4Cykelrum
Status: Beslut är fattad att vi kom-
mer riva ut skåp/förråd och måla 
golvet med vattenavstötande färg. 
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Övriga projekt för  styrelsen
• Åtgärda färgfelet på gavelfasaden

• 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 ekonomi

• Upphandla nya avtal

• Uppdatera hemsidan

• Ta fram riktlinjer för andrahand-
suthyrning

• Ta fram riktlinjer för renovering

• Ev modernisera stadgarna

• Ha kontroll över nyckelsystemet

• Ta fram en underhållsplan

• Plåtslageriarbete

Har du kunskap i några i utav punkter-
na ovan, som du vill dela med av, eller 
har någon hantverkare att rekommen-
dera kontakta gärna oss i styrelsen.    

NR 3 Hösten 2016

Ny blomsterflicka  
i 7:an
Trädgårdsgruppen (Anders och An-
drea) har nu utökats med ny medlem 
från 7:an, Ewa Stäel von Holstein. 

I trädgårdsgruppen planerar vi både 
långsiktiga och kortsiktiga mål med 
trädgården.  

Välkommen in i 
gruppen Ewa och 
fika och planera 
med oss!


