
Save the date

• 31 mars  Sista inlämn.dag av motioner   
 (lämnas in i digitaltformat,  
 ahlviken57@gmail.com) 

• 13 maj  Städdag,  
 kl 10:00 - 14:30

• 15 maj  Årsstämma,  
 kl 19:00 - 20:30

 

Alla ska få bo
För att göra trädgårdarna 
mer levande och mysig, har 
trädgårdsgruppen satt upp 
sex nya fågelholkar. 

Vi hoppas på att holkarna 
kan falla någon blåmes eller 
talgoxe i smaken och att de 
flytta in under sommaren. 

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.    
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Föryngring på G 
Kaprifolen som 
p l a n t e r a d e s 
för 17 år sedan 
och som slin-
grar sig upp 
på stupröret 
mellan 5 och 7 
behöver föryn-
gras. Beskärn-
ing av kaprifo-
len skall göras i 
mars. Därför har kaprifolen klippts ned 
i helgen. Rishögen som blivit kommer 
att fraktas bort i omgångar (den lilla 
röda bilen, Gunsan, får inte plats med 
så mycket). Resterade del av kaprifolen 
som är kvar, får vi hjälpas åt med att ta 
bort på städdagen i maj.  

Rök gärna! 
Men ta hand 
om dina 
fimpar. Det 
finns massor 
av fimpar i 
rabatterna 
under mit-
tenlägenhet-
erna i 5:an. 

Det är inte tillåtet att kasta fimpar i 
trädgården eller runt huset. Men att 
röka är helt ok, gör det, i massor. 
 
Köp en askkopp och plocka bort dina 
fimpar NU! 

Efterlysning
En blå sekatör är på vift. 

Någon som 
vet var den kan vara? 
Hör gärna av dig till trädgårdsgruppen 
om du vet var den är. 

Hittar vi den inte måste vi köpa en ny. 

Boka in vårens viktiga datum

Resten av kaprifolen vägrar att 
släppa taget

Kom och bo hos oss på Ryggåsgatan

Köp en askkopp och rök


