
Reparationer/underhåll 2020
Förutom de reparationer som skulle gjorts under 2019 kommer 
även följande reparationer/underhåll göras under 2020.  
 Fixas
• Åtgärda OVK-anmärkningar* 18 mars 
• OVK-ombesiktning* 26 mars
• Stamspolning i kök och badrum ** 27 maj
• Spänna dörrstängaren, 7:ans källardörr
• Montera dörrlist, 7:ans källardörr 
• Reparera murarna
• Måla och reparera källardörrarna 
• Montera dörrstängare mellan tvätt- och torkrum
• Måla källargolven 
• Byta hängränna i 5:an
• Fästa trappräcket i 7:an 
• Byta portkod 
* endast vissa lägenheter samt ateljén        

** alla lägenheter samt ateljén
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Händer i styrelsen 
Förutom löpande, återkom-
mande uppgifter,

Arbetar styrelsen med att... 
• Ta in offerter med anledning 

av de renoveringar som skall 
göras under 2020 

• Ta in offerter på besiktnings-
person som kan besiktiga hela 
fasigheten och hjälpa förenin-
gen med grundlig och långsik-
tig underhållsplan.

• Kontrollera varför vattenkost-
naderna ökat med över 100 %

• Sammanställa en årsredovis-
ning

• Ta in torktumlarofferter

Har styrelsen ...
• Lagt om ett av föreningens  

lån   

• Tagit in offerter avseende 
reparera murarna   

Kom ihåg!
• 31 mars  Motioner
• 25 april Städdag 

• 13 maj Årsstämma 

Nyckelinventering, höjd avgift och pant
På grund av, borttappade föreningsnycklar, stölder, inbrott 
samt flera in- och utflyttningar har ägt rum där nyckelrutinen 
inte har följts, kommer styrelsen att:

1. göra en genomgripande nyckelinventering av alla medlemmars 
föreningsnycklar. 

2. höja avgiften för för borttappade föreningsnycklar från  
500 kr till 1 500 kr. 

3. f. o. m. 1 mars införa pant à 1 500 kr/nyckel för föreningsnycklar som 
hämtas ut hos nyckelansvarig.       

    
Nathalie Sundström/nyckelansvarig

Lena och Christer flyttar in 
Lena och 
Christer Rönn-
blad från Va-
sastan flyttar 
in i 7:an. De 
har barn och 
barnbarn i 
Bromma och 
vill bo närmare dem. 

Intressen är friluftsliv och mycket 
tid tillbringas på landstället mellan 
Vaxholm och Åkersberga. Christer 
är nybliven pensionär och Lena 
jobbar på Habilitering och Hälsa 
som specialpedagog.

Helene Nilsson/ordförande


