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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 skulle 
gjorts 2019 och de som skall 
göras 2020 

• Ta in offerter på besiktnings-
person som skall hjälpa 
föreningen med en grundlig 
och långsiktig underhållsplan.

• Arrangera en årsstämma

• Byta vattenmätare 

• Köpa en torktumlare

Tajm för stämma den 13 maj 
På årets föreningsstämma kommer du bl. a. få höra vad styrelsen 
har gjort under det gångna året, vad som kommer att ske framöver, 
få koll på hur det är med föreningens ekonomi och ha möjlighet att 
rösta in nya ledamöter som ska ta plats i styrelsen. 
Vi brukar hålla årsstämman i torkrummet men i år byter vi ut husets 
tråkigaste rum, mot 5 :ans trädgård. Kallelse, årsredovisning, bud-
get m.m. har du fått via e-post, årsredovisningen kommer även att 
delas ut i tryckt format på stämman. 
Stanna hemma om du är coronasjuk eller är en riskis och ge istället 
fullmakten till en granne du har förtroende för.  
Vi ses onsdagen den 13 maj kl. 18.00. Och självklart bör vi hålla det 
berömda avståndet. 
/A Hallencreutz

P.S Kom ihåg 
att ta med 
dig ALLA dina 
m e d l e m s -
nycklar. D.S

Stäng av vattnet — försiktigt
Vattenkranen som sitter i 
5:ans trädgård skall inte stän-
gas av hårt och kraftfullt, utan 
varsamt och försiktigt, precis 
så att vattnet slutar rinna. 
Stänger man av kranen för 
hårt så förstörs packningen 
inne i kranen, vilket kan vara 
anledningen till att vatten 
läcker ut från kranen när man 
vattnar. En rörmokare ska komma hit och laga felet. 
Håll koll på vattningen när du vattnar. Märker du att det kommer 
vatten på grunden när du vattnar, stäng av vattnet. En vatten- 
skada kan kosta mycket att reparera. 

PÅMINNELSE NR 4 
Saknas ditt efternamn på 
namntavlan i entrén, då 
skall du fixa det. 

Trädgårdsschema på G
Styrelsen håller på att sammanställa ett schema för sommarens 
trädgårdsarbete, som startar nästa vecka, d.v.s. vecka 20.

Reparationer/underhåll 
som skall göras 2020
• Byta portkod 

• Stamspolning, 27 maj 

• Laga vattenkran

• Laga entréfasad

• Laga entrétrappa

• Byta entré sten

• Åtgärda balkonggolv

• Förlänga avloppsrör 

• Spänna dörrstängare

• Montera dörrlist

• Reparera murar

• Reparera källardörrar 

• Montera dörrstängare 

• Måla källargolv 

• Byta hängränna, 5:an

• Fästa trappräcke, 7:an


