
Städdag söndagen den 15 oktober
Fokus denna dag kommer vara att måla om 5:ans 
husgrund samt att försöka vika/klippa bort växter från 
grunden så målargruppen kommer åt att måla. Självklart 
kommer vi grilla och bjuda på heta korvar. Vi hoppas på 
fint soligt höstväder.  

Som medlem i brf Ahlviken gäller OBLIGATORISK 
NÄRVARO. Enda giltiga själet till frånvaro är om du 
är svårt sjuk. Vi arbetar från klockan 10.00 till ca 15.00. 
eller då uppgifterna är klara. I och med att vi har dessa 
städdagar håller vi ned avgifterna, annars måste vi köpa 
in tjänsterna.    

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. Punkten klar

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

• 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 6  höst 2017

På G i styrelsen
Styrelsen har börjat arbeta med 
budget för 2018. Då gäller det att 
försöka förutse intäkterna och 
kostnaderna för det kommande 
året. Som ett led i att hålla ned 
kostnaderna ser vi över behovet 
av att ha tre soptunnor med 
sophämtning två gånger i veckan. 
Det ger ca 100 liter per hushåll och 
vecka vilket känns väldigt mycket. 
Därför undersöker vi under oktober om 
vi verkligen behöver den kapaciteten. 
Rapportera gärna in om ni märker 
att tunnorna är fulla under perioden. 
Efter 26 oktober fattar vi beslut på om 
vi ska ta bort en helt alternativt ställa 

dit ett kärl för matavfall istället. Skulle 
vi ta bort en soptunna skulle det ge en 
besparing på 5 000 kr/år.

Var därför noga med att sopsortera, så 
sparar du både på föreningens och jor-
dens resurser.   

Regler för andra handsuthyrning

Som ett led i att styra upp föreningens 
riktlinjer, regler och dokumentation, 
har styrelsen tagit fram regler för andra 
handsuthyrning. Reglerna börjar gälla 
f.o.m den 9 oktober 2017. Du hittar 
reglerna på vår hemsida under fliken 
Viktiga dokument.    

Nu står cyklarna stadigt

Andres Jarde har snickrat ihop flera 
fina cykelställ till det nya cykelrummet. 
Detta till en kostnad av 450 kr istället 
för 6 000 kr det skulle kostat att köpa 
nya. Vi skall dock inte glömma bort 
Anders arbetstid han bjöd på. Det tackar 
vi för. På städdagen skall vi även måla 
cykelställen.    

http://ahlviken57.bostadsratterna.se/nyheter/viktiga-dokument

