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Garage och p-däcket behöver vårstädas från allt 
grus och annat otyg som samlats sedan förra året. 
Detta kommer ske den 14 april. Då ska alla berörda 

 

 
Vår förhoppning för Årsstämman är att den ska 
genomföras tisdagen den 25 maj kl. 18:30 i 
församlingshemmet Famnen på Stopvägen. Dock 
med hänsyn till Covid 19, ber vi att få återkomma när 
det närmar sig om ”regler” för hur mötet ska och kan 
genomföras.  
 

 
Styrelsen har beslutat att på nytt utreda möjlig-
heterna till kameraövervakning för att minska den 
otrygghet som uppstått efter att det slangats bensin i 
garaget och obehöriga som tar sig in och ställer till. 
 

 
Det ligger små glasbitar i 
rabatten på östra sidan och i 

ett blindfönster vandaliserats 
och ett trillat ner. (Se nästa 
punkt.) Dessa måste tyvärr 
handplockas. Rolf har gjort en 
insats men det finns fortfarande 
glasbitar kvar. Vore toppen om någon/några kunde 
ta de sista bitarna. Men var rädd om händerna! 
 

 

 
I maj föll ett blindfönster på västra fasaden vid lgh 
033 ned på marken. För att fastställa orsaken har 

underentreprenör som en oberoende konsult. 
Diskussioner förs med Bonava och under-
entreprenören om hur problemet ska lösas då 
skadetillfället har skett efter garantitidens utgång. 
 

 
Under en period slog brytaren av torkskåpet, 
överhettningsskyddet har löst ut. Detta har nu fått 
översyn så problemet borde vara åtgärdat. 
 

 
För ”byteshandeln” av böcker som startat i entrén har 
vi införskaffat en bokhylla. Den kommer snart sättas 
upp på lämpligt ställe på entréplanet.  
 

Hälsningar Styrelsen 
 

 

 

HJÄLP ÖNSKAS! 

KAMERAÖVERVAKNING 

ÅRSSTÄMMA 25 MAJ 

SOPNING AV GARAGE & P-DÄCK 

BOKHYLLA TILL ENTRÉN 

TORKSKÅPET I  TVÄTTSTUGAN 

BLINDFÖNSTER 

14/4 Sopning av garage och p-däck 
14/4 kl 19:30 –20.00 Mobila miljöstationen 
25/5 kl 18:30 BRF Årsstämma 
 

BRA ATT KOMMA IHÅG!     
2020 

bilar vara flyttade till annan plats. Mer info kommer.

slänten på västra sidan, efter att

omfattande undersökningar gjorts av såväl NCCs




