
 

 

Nyhetsbrev	  mars	  2018	  

	  

Hej!	  

Här	  kommer	  lite	  information	  från	  styrelsen.	  	  

•   Extrastämman	  den	  12	  mars	  röstade	  nej	  till	  förslaget	  om	  försäljning	  och	  inredning	  av	  vinden,	  
så	  styrelsen	  anser	  därmed	  det	  projektet	  avslutat.	  Istället	  lägger	  vi	  nu	  fokus	  på	  trapphusen	  
som	  behöver	  renoveras.	  	  

•   Vi	  behöver	  göra	  en	  översyn	  av	  våra	  vindsförråd	  eftersom	  det	  finns	  medlemmar	  som	  i	  
dagsläget	  står	  utan	  förråd.	  Därför	  vill	  vi	  be	  er	  att	  märka	  upp	  alla	  förråd	  med	  namn	  och	  
lägenhetsnummer	  inför	  städdagen	  i	  april.	  	  

•   Anticimex	  har	  varit	  här	  och	  gjort	  sin	  årliga	  brandrond	  och	  vi	  har	  återigen	  fått	  anmärkningar	  
på	  att	  det	  står	  saker	  i	  trapphus	  och	  i	  gångar	  på	  vinden.	  Av	  säkerhetsskäl	  är	  det	  viktigt	  att	  vi	  
hjälps	  åt	  med	  att	  hålla	  alla	  utrymningsvägar	  fria.	  Det	  innebär	  att	  INGA	  barnvagnar,	  
blomkrukor,	  skohyllor	  eller	  annat	  får	  stå	  i	  trapphusen	  eller	  utanför	  vindsförråden.	  Har	  du	  
ingenstans	  att	  ställa	  barnvagnen?	  Kontakta	  styrelsen	  så	  ordnar	  vi	  en	  nyckel	  till	  
barnvagnsförråden.	  	  

•   I	  mangelrummet	  innanför	  tvättstugan	  i	  43-‐an	  finns	  ett	  avlopp	  som	  ibland	  luktar	  illa	  eftersom	  
vattenlåset	  torkar	  (det	  används	  mycket	  sällan).	  Häll	  i	  lite	  vatten	  ibland	  så	  får	  vi	  bukt	  med	  
problemet	  och	  det	  blir	  trevligare	  att	  hänga	  tvätt	  i	  det	  angränsande	  torkrummet.	  	  

•   Nästa	  städdag	  blir	  den	  21	  april	  kl.	  10	  (flyttas	  till	  samma	  tid	  den	  22	  om	  det	  är	  dåligt	  väder	  på	  
lördagen).	  Vi	  hjälps	  då	  åt	  med	  att	  bära	  ut	  trädgårdsmöblerna	  och	  göra	  trädgården	  redo	  för	  
våren	  och	  sommaren.	  Vi	  kommer	  även	  att	  ha	  en	  container	  på	  plats	  så	  det	  finns	  möjlighet	  att	  
slänga	  brännbart	  skräp.	  	  

•   Föreningens	  årsstämma	  kommer	  att	  hållas	  den	  4	  juni	  kl.	  19.00.	  Sista	  datum	  för	  eventuella	  
motioner	  är	  30	  april.	  Kontakta	  valberedningen	  (Elise	  Bohlin	  och	  Janna	  Törneman)	  om	  du	  är	  
intresserad	  av	  att	  bli	  invald	  i	  styrelsen.	  	  

	  

/Styrelsen	  

Linda	  Hillemar	  
Daniel	  Henchiri	  
Ove	  Stoltz	  
Simon	  Köcher	  
Carina	  Pettersson	  
Isabel	  Hillborg	  
Eva	  Bergman	  

Du	  når	  oss	  på	  troskverket@hotmail.com	  eller	  via	  brevlådan	  på	  Dalgårdsvägen	  4.	  	  


