
Vindarna töms på höststäddagen
I höst på städdagen kommer alla de lösa föremål som finns i 
de gemensamma utrymmena (vind, källare), att slängas. Har 
man saker på vinden uppmanas man att ta hand om dem 
nu.  

Privata ägodelar i pannrummet 
Det finns även privata ägodelar i pannrummet så som äldre 
solstolar, flera stålben och stålrör som också kommer att slän-
gas på städdagen om inte någon ägare tar hand om dem 
(kontakta styrelsen så kan vi låsa upp pannrumsdörren)

Cykeln fraktas till polisen
Cykeln i cykelrummet som saknade ägare kommer inom kort 
att fraktas till polisen. 

Påminnelse trädgårdsskötsel
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att när 
man har sina trädgårdsveckor ska man: 
1. Ta hand om trädgården 
2. Utföra alla de uppgifter som står angivet på schemat d.v.s. 
trädgårdsskötseln omfattar mer än att bara klippa gräsmat-
tan, se schemat. 

Trädgårdsredskap i 7:ans förråd
Eftersom trädgårdsförrådet i 5:an återigen skall fungera som 
barnvagnsrum skall alla andra trädgårdsredskap, förutom 
gräsklipparen och trimmern, förvaras i 7:ans trädgårdsförråd. 
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HÄNDER I STYRELSEN 
Förutom löpande, återkommande up-
pgifter, arbetar styrelsen, med följande 
projekt: 

• Säga upp två hyreskontrakt - garage 

• Uppgrader förvaltningsavtalet med 
SBC så att den även omfattar mom-
shantering

• Momsregistrera föreningen hos skatte-
verket

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

• Ta in offerter på besiktningsperson som 
skall hjälpa föreningen med en grun-
dlig och långsiktig underhållsplan.

• Ta in offerter på mangel

• Kontakta SBC med anledning av de 
felaktigheter de gjort

• Ta fram ordningsregler

• Boka sotning av öppna spisar

STYRELSEN HAR AVSLUTAT FÖLJANDE

• Rebecka Ruthberg har fått en över-
lämning av fastighetsunderhållet. 

• Joel Persson har tagit fram två 
tilläggsavtal avseende momstillägg för 
de som hyr garagen externt.  

• Andrea Hallencreutz har tagit fram 
två nya hyreskontrakt - garage; Lisa 
Nylander, fam. Rönnblad.

• Andrea Hallencreutz har tagit fram 
u p p s ä g n i n g s a v t a l avseende 
Äppelvikens bil & motot

• Andrea Hallencreutz har tagit in offerter 
på externrevisorer.

• Andrea Hallencreutz har sett till att 
kodlåskassetten i 5:an är utbytt. 

• Nath Sundström har tagit fram 
två olika skriftliga rutiner (styrelse/
medlemmar) avseende nyckelpant. 

Byggplanerna är lagda på is ett tag...
I vintras fick jag veta att de villor som ligger på Timmervägen 
vid ängen mittemot vår fastighet, var sålda till ett och samma 
fastighetsbolag och planer fanns att riva villorna och bygga, i 
min värld, höghus där och även på ängen.

Jag har dock träffat hyresgästen(!) som flyttat in i den gula vil-
lan som berättade att hon hade fått ett hyreskontrakt på tre 
år vilket borde innebära att byggplanerna, förhoppningsvis, 
är lagda på is ett tag. Enligt hyresgästen var det corna som 
satte käppar i hjulet för bygget. 

Andrea Hallencreutz 


