
Vi vill säga HEJ!

Har du en inneboende? Informera oss gärna i oss föreningen om det så vet 
vem som använder våra gemensamma utrymmen. Det blir trevligare för oss alla. 

Vi är en liten förening och känner alla som bor i huset. Därför är det bra om 
vi även får möjlighet att vi vet vilka eventuella inneboende som bor här. Vi vill 
kunna säga Hej utan att undra ”Vem är du?”.   

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

Uppdrag från medlemmarna
Offertinhämtning målning  
balkongdörrar
Satus: Entreprenör kommer under 
hösten renovera vissa balkongdörrar 
och åtgärda droppläckage på 5:ans 
balkonger. 

Städning av cykelrum
Status: Vissa cyklar får stå kvar 
i det gamla cykelrummet pga. 
utrymmesbrist i det nya. 

Alla cyklar utan ägare har Isak tagit 
hand om. Tack!  Punkten klar

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
Hans Naesss Suppleant

Anders Edling Internrevisor
Lisa Nyalnder Valberedning

Övriga projekt för  styrelsen
• Åtgärda färgfelet på gavelfasa-

den

• Måla grunden i 5:an

• Skriva protokoll

• Göra nyhetsbrev

• Råttbekämpning

• Våtrumskontroll av fukt

• 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

• Ev modernisera stadgarna

• Ha kontroll över nyckelsystemet

• Ta fram en underhållsplan

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 5  höst 2017

Ut och hoppa! 
Nu är studsmattan uppsatt igen. Mattan togs ned över sommaren så att ni 
som hade grillmiddagar under sommaren slapp att störas av den. 

Alla är välkomna att hoppa, vänner släkt och hundar. Råttorna gillar inte skriken 
och skatten när ni hoppar så fortsätt med det, skrika, skratta och hoppa    


