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Stort tack

Vi vill passa på att tacka några av våra hjälpsamma 
grannar som hjälpt oss att dels bära/släpa in och 
upp alla de nya wc-stolarna, och sedan 
att bära ner och ut alla begagnade! 
Roffe, Erik, Anders, Bosse och Hoi 
ni är värda er vikt i guld!

FiBERinstAllAtion

Som tidigare meddelats via mail, har vi beslutat att 
installera fiber i huset. Detta arbete har nu påbörjats 
och under vecka 24 måndag och eventuellt tidsdag 
kommer slutinstallationen ske i samtliga lägenheter.

PåminnElsE – vAttnA FöRsiktigt

Vi ber alla som har växter på balkongen att ta det 
lite försiktigt vid vattningen. Vatten rinner som bekant 
neråt. Och vatten som rinner ner smutsar inte bara 
ned grannens fönster inunder utan flera våningar ner! 
Våra balkonger har inget avlopp. Den grå järnkanten/
rännan nedanför balkongglaset är ingen äkta ränna 
och samlar inte upp något vatten.

Bra att komma ihåg!

13/6 kl 18:30 Extra Föreningsstämma i entrén

åRsstämmAn

Genomfördes den 30 Maj och det var 31 personer 
från 23 hushåll som kom. En av de frågor som disku-
terades var förslaget med de uppdaterade stadgar-
na. Förslaget röstades ja till med en smärre justering. 
stort tack till inga - vilka fantastiska bullar och 
kakor vi fick njuta av!

ExtRA FöREningsstämmA

För fastställande av den föreslagna stadgeänd-
ringen krävs ytterligare ett beslut på en förenings-
stämma. Därför kallas du/ni till en extra stämma  
den 13 juni, kl 18:30 i entrén. Kallelse och de nya 
stadgarna kommer att delas ut i respektive postfack.

insAmling Av mAtAvFAll

Styrelsen har fått in 22 intresseanmälningar till att 
sortera matavfall. I slutet av augusti räknar vi med 
att det kan dra igång för de som är intresserade. 

DAss i stoRA lAss

Vi har nu bytt ut i princip samtliga wc-stolar i huset, 
och hoppas därmed att minimera framtida vatten-

skador.

ni med gästtoalett:
Vi håller på att undersöka 
om vi kan hitta ett tillbehör 
för enklare återställning av 
nödstoppet. 

Slutligen vill vi passa på att önska 
alla boende en riktigt glad 

och skön sommar!
Vänliga hälsningar, Styrelsen


