
Städdag lördagen den 13 maj

Snart är det dags för vårens städdag. Vi kommer kratta, skura, gräva, umgås, 
grilla och fika. 

Under dagen kommer hantverkare komma hit och inspektera ALLA lägenheters 
yttre fönsterbågar och balkongräcken för bedöma vilka som är i störst behov av 
renovering. Detta innebär att vi (styrelsen) måste ha åtkomst till alla lägenheter 
under dagen.

Städdagen  startar kl 10.00 och vi jobbar fram till kl 15.00. 

Som medlem i föreningen gäller obligatoriskt deltagande. 

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

Brf Ahlviken 5,7 
Org.nr: 769600-7736              Webb: ahlviken57.bostadsratterna.se/                          E-post: ahlviken57@gmail.com

Styrelse Brf Ahlviken 5,7 
Andrea Hallencreutz Ordförande 
Anders Jared   Kassör
Tomas Carrfors  Sekreterare    
Alexander Vikström Suppleant

Anders Edling Internrevisor
Lisa Nyalnder Valberedning

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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Radonmätningen klar 
Den 1 maj skall ni, som 
fått radondosor, skicka 
in dem tillsammans 
med formulär, i det bru-
na kuvert ni fick med 
dosorna. Svaret från 

mätningen kommer vi redovisa till när 
vi får det   

Tajm för årsstämma 

Vi vill påminna dig om årsstäm-
man måndagen den 15 maj då vi 
i styrelsen skall redovisa vad vi gjort 
under 2016 och då vi ska rösta på ink-
omna motioner. 

Vi ses kl 19.oo i torkrummet, om inte 
sommaren har kommit och vi kan sitta 
i trädgården istället 

Nu kan vi skriva 

Trots den digitala utvecklingen, måste 
vi i styrelsen fortfarande skriva ut 
vissa dokument exp. årsredovisningar, 
fakturor mm. Därför har vi köpt in en 
skrivare. 

Behöver du hjälp med en utskrift som 
har att göra med föreningen, kontakta 
Andrea så hjälper hon dig  

Högtryck på G
Behöver du låna en 
högtryckstvätt? 

Tomas och Ewa 
lånar ut sin, som 
de har ställt i 
trädgårdsförrådet i 
7:an.  Bra va!


