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OVK och ventilrensning 
Styrelsen tackar alla för ett gott 
samarbete i januari när den 
obligatoriska ventilationskontrollen 
(OVK) genomfördes, då 
ventilationskanalerna samtidigt 
rensades.  
Några få fick anmärkningar som 
måste vara åtgärdade till den 11 
april, då ombesiktning kommer att 
göras. Vid det tillfället besiktigas 
även de nio lägenheter som den 
anlitade personalen inte kunde 
komma in i vid 
januaribesiktningen. 
 

Klaga till styrelsen 
Någon har klippt av kabeln till 
högtalaren i gymmet, kanske på 
grund av irritation för att ljudnivån 
varit hög, men det är inget bra 
sätt att visa sitt missnöje. Vi i 
styrelsen vet inte hur det är i det 
här specifika fallet, men vi vill i 
alla fall tala om hur vi väntar oss 
att missnöjda medlemmar ska 
agera.  
- Ta först ett samtal direkt med 
den det gäller.  
- Går inte det, så skriv en lapp (i t 
ex tvättstugan eller gymmet).  
- Skriv till styrelsen. 
 

Motioner senast 28/2 
Årsstämman är den 28 maj. Har du 
någon fråga som du vill ta upp, så 
kan du skriva en motion. Den ska 
vara styrelsen tillhanda senast den 
28 februari. Maila den till 
flottiljen@live.se eller lägg den i 
styrelsens postlåda vid gaveln vid 
87:an.  
 

Inga nya fönster  
Till stämman 2018 kom en motion 
om att ta upp nya fönster i vissa 
gavellägenheter. Styrelsen, som 
fick uppdraget, har nu utrett 
frågan och beslutat att inte gå 
vidare. Det finns en stor risk att 
ett ingrepp i fasaden skulle kunna 
leda till att den skadas, vilket 
skulle innebära höga kostnader för 
föreningen och/eller den enskilde 
medlemmen.  
 

Köpa säkerhetsdörr? 
Styrelsen kommer under våren att 
bjuda in ett par säljare av 
säkerhetsdörrar att presentera sina 
produkter. Skriv till styrelsen om 
du är intresserad av att komma till 
det mötet. Det är inte föreningen 
utan medlemmarna själva som 
bekostar ny dörr.  

Glada hälsningar från styrelsen 


