
   

Rapport från styrelsemötet 28 september 

Kalendarium 

19 okt Öppet hus 

26 okt Styrelsemöte 

12 nov Höstmöte 

23 nov Öppet hus 

30 nov Styrelsemöte 

25 jan, 21 Styrelsemöte 

20 maj, 21 Årsmöte 

HISSRENOVERINGEN, ETAPP 4 
Svartviksslingan 45 är avstängd V2-V6, Svartviksslingan 41 är avstängd V2-V5 
Svartviksslingan 33 är avstängd V2-V6, Svartviksslingan 27 är avstängd V2-V6 
 

Vi hoppas att det inte medför några större hinder för dig som boende i dessa portar. Åtgärderna är 
nödvändiga för att säkerställa driften av hissen i framtiden. 
 

Eventuella barnvagnar, rullatorer etc får ställas i tvättstugan eller källarvåning under tiden man inte kan 
använda hissen. 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. 
 

RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN 
Arbetet fortsätter och vi väntar på att offertinlämningen skall ta slut och företag som kan åta sig arbetet. Att 
använda sandlådan och klätterställningen med rutschkana är inga problem. Mer information till berörda 
grannar samt om vad som kommer att ske kommer under hösten. 
 

BALKONGLAMPOR 
Allt montage på fasaden/balkongen måste först ha tillstånd av styrelsen. Vi är ett K-märkt område med näst 
högsta klassen grön, vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får ej ändras. Därför får du som 
lägenhetsinnehavare inte byta balkonglampa till något annat än den som tillhör lägenheten från början. Är 
du i behov av att byta balkonglampa då den gamla har gjort sitt gör du en felanmälan så byter föreningen till 
en ny balkonglampa. 
 

OVK - OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL 
Kommer inte att utföras under innevarande år, 2020. Mer information om när det sker kommer i vår. 
 

GÅRDARNA 
Vi ber alla boenden tänka till en extra gång innan man kör in på gården samt be alla dina transporter som 
matkassar, hantverkare etc. att stanna 
 i vändplan. 
 

HÅLL I, HÅLL UT, HÅLL AVSTÅND, HÅLL KONTAKT 
Glöm inte att kika in på vår hemsida med 
jämna mellanrum. Har du synpunkter,  
funderingar, vill komma med beröm så  
skicka ett mejl eller lägg en hälsning i vår  
brevlåda vid port 49. 
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