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Motioner och årsstämma 
Årsstämman blir den 22 maj i styrelselokalen. Styrelsen har beslutat förlänga 
motionstiden fram till 31 mars. Lägg motionen i den vita brevlådan på gaveln 
Fregattvägen 87 eller skicka till flottiljen@live.se. 

 
Nycklar till gästlägenheten 
Kirsten Brunsgaard och Francoise Bordenave turas om att ha hand om nycklarna till 
gästlägenheten. Du som bokar den till dina gäster behöver kontakta Kirsten/Francoise 
några dagar innan gästerna kommer för att komma överens om när och hur nycklarna ska 
överlämnas. Telefonnummer finns på styrelselappen på den här anslagstavlan. Under 
mars och fram till mitten av april är det Francoise har nycklarna. 

 
Nyckelbrickor 
I blanketten som delades ut före jul har många svarat att de vill ha ytterligare 
nyckelbricka/-or. Kostnaden för en extra bricka, utöver de två som alla fått utan att 
betala, är 100 kronor. Det kommer att betalas på samma sätt som gästlägenheten, dvs 
det läggs på månadsavgiften påföljande månad. 
Styrelsen kan tyvärr inte dela ut några nyckelbrickor förrän Pebab, som hanterar 
systemet, har gett instruktioner om hur de ska administreras. Tekniska problem gör att 
det kommer att dröja ännu en tid. De gamla låskolvarna får därför sitta kvar tills detta 
är löst. 

 
Stamspolning i april 
Den 3 april påbörjas stamspolning i alla fastigheter. Mer information om det delas ut i 
brevinkasten en vecka innan. 

 
Vårstädning 22 april kl 10 
Vi oljar in utemöblerna och ställer sedan ut dem och grillarna. Efteråt bjuds på korv 
med bröd och fika. En container kommer att vara uppställd vid 79:ans gaveln och intill 
den kan du lämna allt som har sladd och allt som är kemiskt eller i övrigt miljöfarligt. 

 
Ny fastighetsskötare 
Vår tidigare fastighetsskötare från Adfingo har pensionerats. Hans efterträdare heter 
Kenneth och finns här på tisdagar. I den glasförsedda tavlan här invid porten, med de 
boendes namn, står vart du vänder dig med jourärenden. 


