
Nyhetsbrev Ahlviken 
Information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 september 2011

Styrelse 
Claes Warholm/ordförande
info@warholmtrading.com
0708 60 49 72

Maria Wiker/kassör
maria.wiker@capio.se
0702 76 85 12

Andrea Hallencreutz/sekreterare
Chefsredaktör 
andrea@carnegie.se
0705 77 19 43

Lena Sandell/suppleant
lena.sandell@svt.se
0730 75 69 80 
Tycker du att något behöver åtgärdas i huset 
eller att det finns något som behöver tas upp 
på styrelsemötet? skicka ett mail till oss eller 
lägg en lapp i föreningens brevlåda. 

Ny städfirma
I mitten av september byter vi städ-
firma. Syftet med bytet är att vi skall 
få bättre kvalité på vår städning. 

Uppdrag från medlemmarna
•	 Instruktion för rengörning av dör-

ren i torktumlaren  
Status: 

•	 Intresseanmälan fibernät 
Status: Inresseanmälan har skickats 
ut. Intresset för installation av fiber-
nät var svalt. Projektet läggs ned. 

•	 Rutin för hantering av vindsutrym-
met 
Status:    

•	 Installation av eluttag på 7:ans 
vind  
Status: 

•	 Åtgärda låset i 5:an till källaren 
Status: 

•	 Utöka utrymme för barnvagnar 
Status: 

Välskött. Att ha en välskött trädgård ökar 
värdet på din lägenhet

StäddAg
Lördagen den 15 oktober

Boka lördagen den 15 oktober, då är det åter 
igen dags för den sedvanliga höst-städdagen. 
Som vanligt gäller obligatoriskt deltagande. Lista 
på vad som skall göras sätts upp inom kort.

tvättstugan igen.......
På förekommen anledning måste vi tyvärr påminna om följande:  

4  Städa tvättstugan då du är klar (tydliga instruktioner finns). 

4 Släck lamporna då du inte är i källaren. Flera gånger har lyset varit 
på och ingen är i källaren. Miljön och föreningens ekonomi drabbas.

4 Värmen i torkrummet får inte stå på om du inte har blöta kläder 
som skall torkas. Miljön och föreningens ekonomi drabbas.

4 Du som har djur: Torka upp djurhåren efter dig. 

4 Du får endast boka en tvättid åt gången avseende helger och kvällar.

För att tvättstugan skall fungera är det viktigt att du håller dig till de regler 
som har satts upp. 


