
  

Rapport från senaste styrelsemötet (13/1) 

Kalendarium 

3 februari Träffa styrelsen 

10 februari Styrelsemöte 

10 mars Träffa styrelsen 

16 mars Styrelsemöte 

15 april Träffa styrelsen 

20 april Styrelsemöte 

29 april Årsmöte 

30 maj Minnebergsdagen 

HISSRENOVERINGEN FORTSÄTTER 
Hissrenoveringen fortgår och hissarna i port 15, 21, 29, 43 och 49 är nu klara. Under våren 2020 kommer 
hissarna i port 23, 19, 37 och 35 att byggas om. Arbetet kommer att påbörjas v. 4 i port 23, v. 9 i port 19 
och 37 samt v. 11 i port 35. Arbetet tar omkring fem veckor i respektive port. Boende i de berörda 
portarna får under de veckor som renoveringen pågår ställa rullatorer i trapphusen. I vanliga fall är detta 
inte tillåtet. Viktigt är dock att det inte finns något brännbart material i dem och att de ställs utmed 
väggarna. Barnvagnar består av material som mycket lätt kan fatta eld och snabbt orsaka omfattande 
rökutveckling. De får därför inte ställas i trapphusen. Däremot är det tillåtet att under renoveringen 
ställa dem i tvättstugorna. Vi ber alla boende i de berörda portarna att ha överseende med alla 
eventuella olägenheter som hissrenoveringen pågår. 
 

NY UTEBELYSNING 
Den nya utebelysningen är på plats. Belysningen på fasaden har upplevts något för stark. Styrelsen ska 
därför undersöka om man kan ta ned styrkan något. Ta gärna en promenad längs stranden också. 
 

RIKSINVENTERING AV BRANDSKYDDET 
Det har gjorts en riksinventering av brandskyddet i föreningen. Med anledning av det har styrelsen bl.a. 
beslutat att byta ut brandsläckarna i tvättstugorna. 
 

MOTIONERA! 
Styrelsen vill också påminna er medlemmar om att motioner till årsstämman 2020 ska vara inne före 
februari månads utgång (§ 15 i stadgarna). 
 

SAMFÄLLIGHETEN 
Nu har som sagt det första numret av det nya Minnebergsbladet 
kommit ut. Vi hoppas att ni är nöjda med layout och innehåll! 
Om det är något ni vill ska tas upp i kommande Minnebergsblad 
kan ni mejla till redaktionen@minneberg.com. 
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