
Styrelsen önskar er 

alla en skön sommar!!! 

Höjning av avgifter 2002/03 

Vid styrelsens behandling av budget för verk-

samhetsåret 2002/03 beslutades att före-

ningens avgifter skall höjas med ca 2,5 % från 

den 1 juli 2002.   

Anledningen till detta är ökade allmänna kost-

nader.  

Hyrorna för garage och parkeringsplatser är 

oförändrade.  

   

Flera medlemmar har hört av sig 

angående sprickor och att färgen 

flagnar mellan fönstren.   

Vi rekommenderar alla att se över 

sina fönster. Detta tillhör det un-

derhåll som lägenhetsinnehavaren 

själv måste ansvara för.  

Tätningslisterna som finns mellan 

fönstren måste bytas med jämna 

mellanrum annars finns det stor 

risk att det regnar in och fördär-

var karmarna.  

Se över era fönster 

34: ans nyhetsbrev. 
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Årgång 3 Nummer 4 

Aktivitetsrum 

Två familjer har tagit sig an att renovera och starta 

ett aktivitetsrum, med biljard, dart och andra säll-

skapsspel. 

Förhoppningen är att både vuxna och unga ska kunna 

träffas och umgås i detta rum.  

Mer information om hur aktivitetsrummet kommer att 

användas informeras om i ett senare nyhetsbrev. 



Det var endast tre familjer som visade intres-

se för förvaring av takboxar. 

Vi har gjort en översyn av tillgängliga lokaler i 

området.  

Bredvid MC garaget finns ett så kallat service 

rum. Detta kommer att i ordningsställas för 

taxboxförvaring temporärt. 

Vill du ha tillgång till detta rum ta kontakt 

med fastighetsskötaren Thomas på telefon  

49 24 49. 

Måsarna 
Efter ett medlemsförslag har styrelsen teck-

nat ett treårigt avtal med Anticimex angående 

måsarna. Anticimex har varit anlitade av andra 

bostadsrättsföreningar med gott resultat. 

Anticimex kommer att plocka bort ägg och bon 

med jämna mellanrum. 

Styrelsen har gjort en översyn av allmänna ut-

rymmen.  

Därigenom har vi konstaterat att antalet cy-

kelrum kan utökas.  

Vi återkommer med en fördelningsplan.  

Tanken är att lägenhetsnyckeln ska användas.   

Låsbyte i cykelrummen Förvaring av takboxar 
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Boulebana 
En medlem har förslagit att anlägga en bou-

lebana.  

Tänkt plats är nedre gården.  

Styrelsen vill efterhöra intresset för en så-

dan.  

Lägg en intresseanmälan i styrelsens brevlå-

da.  

34: ans 

nyhetsbrev. 
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Barnvagnsrum 

Styrelsen vill att ni uppmärksammar de gula 

linjerna på golvet i barnvagnsrummen. Dessa 

linjer markerar att inga saker ska ställas 

framför dörren till elskåpet. Var vänlig att 

respektera denna uppmaning. 

Rummet skall inte heller användas som ”extra” 

förvaringsplats för uttjänta leksaker med 

mera. 


