
15 % av nycklarna 
saknas
Tack för ert engagemang i samband 
med redovisning av era medlems-
nycklar.   Sammanfattningsvis saknas 
15% av alla utdelade medlems-
nycklar. Vilket är trist, inte bara ur 
ett inbrottsperspektiv utan även för 
att föreningen för några år sedan 
gjorde en större investering, 70 000 
kr, i ett nytt låssystem där medlems-
nycklarna/lås ingick. Resultatet av 
inventeringen hittar man i sin helhet 
på hemsidan under Medlemmar/
Nycklar. 

Vattenkranen fungerar
Vattenkranen som sitter i 5:ans 
trädgård är inte trasig utan den läc-
ka som var tidigare i våras berodde 
förmodligen på att det var för högt 
vattentryck i slangen. 
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HÄNDER I STYRELSEN 
Förutom löpande, återkommande 
uppgifter, arbetar styrelsen, med föl-
jande projekt: 

• Ta in offerter med anledning av de 
renoveringar som skall göras 2020 

• Ta in offerter på besiktningsperson 
som skall hjälpa föreningen med 
en grundlig och långsiktig under-
hållsplan.

• Ta in offerter på mangel och revi-
sor

• Se till att alla lägenheter blir  stam-
spolade

• Se till att alla städuppgifter blir åt-
gärdade 

• Ta fram ordningsregler

• Förtydliga reglerna vid andra-
hands uthyrning

• Få en överlämning och ge-
nomgång av fastighetsunderhål-
let

STYRELSEN HAR AVSLUTAT FÖLJANDE

• Bytt portkod

• Antagit två nya medlemmar

Ny styrelse och trädgårdsgrupp  
En ny styrelse har tagit plats, Christopher Havlind är nu ordförande i föreningen 
och Rebecka Ruthberg har tagit över ansvaret över fastigheternas underhåll och 
reparationer. Är det något som felar i fastigheten kontakta Rebecka. 
Den sittande styrelsen får som ersättning befrielse från att snöskottning och 
trädgårdsskötsel i efterskott. Styrelsen har beslutat att man får befrielse om man 
som ledamot deltagit på minst 80% av mötena och styrelsen delar upp det ter-
minsvis. Det innebär: har man som ledamot deltagit på minst 80% av mötena un-
der sommarens och höstens möten under 2020 får man befrielse från snöskottning 
20/21 och har man som ledamot deltagit på minst 80% på vårens möten 2021 blir 
man befriad från trädgårdsarbete 2021. 
Under denna sommar 2020 befrias Nath, Joel, Andrea, Helene och Anders från 
trädgårdsskötsel eftersom de deltagit på mer än 80% av mötena under våren 
2020, dvs att trädgården sköts, är en del av deras ersättning för de styrelsearbete 
de har gjort för föreningen.  
På stämman valdes även en ny trädgårdsgrupp som nu består av  
Rebecka Ruthberg och Helene Nilsson. 

Ökad säkerhet vid brand och 
olycksfall
Den nya styrelsen har beslutat att öka brandsäkerheten och 
framkommligheten vid akutläge i fastigheterna. Det innebär att 
entréer, våningsplan, trappuppgångar källargångar inte får 
användas som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar, alla mat-
tor, krukor eller andra personliga ägodelar. Förutom att det ser 
tråkigt ut så är det med anledning av utrymning vid brand och 
olycksfall som ytorna ska vara fria från föremål. Styrelsen kom-
mer även låta göra en brandsäkerhets inspektion av fastighe-
terna.

Barnvagnar skall parkeras i 5:ans trädgårdsrum
Som ett led i att säkerställa framkomliheten vid brand och olycks-
fall skall barnvagnar från och med nu ställas i barnvagnsrummet (tidigare 5:ans 
trädgårdsrum) i 5:an om man inte vill ha sin barnvagn i sin lägenhet förstås. Detta 
gäller oavsett vilken trappuppgång man tillhör eller gästar. 

Ta bort era privata ägodelar senast den 27 juni!
För att se till att våningsplan, entréer, trappuppgångar och källargångar m.m är 
fria från lösa föremål uppmanar styrelsen er som idag har privata ägodelar i an-
slutning till era dörrar att ta bort dessa omedelbart!  Styrelsen kommer den 27 juni 
rensa bort de ägodelar som fortfarande finns kvar och ställa ut dem på gården. 
OBS! Tänk på att det kan finnas risk att föremålen kan komma att förstöras av even-
tuellt regn, vilket styrelsen inte kan ta ansvar över.  

Ny  rutin vid lägenhetsförsäljningar
Föreningen har ny digitalrutin vid försäljningar av lägenhet-
er. Detta för att medlemsansökningar överlåtelser och av 
lägenheter skall genomföras snabbare, enklare men fram-
för allt säkrare. 
Informera din mäklare vid eventuell försäljning att denne 
skall följa den rutin som ligger upplagd på föreningens 
hemsida under fliken Mäklare. 


