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DÖRRFÖRSÄLJARE 

Två figurer från ett företag kallat AadAco ringde för cirka en vecka på hos flera av våra 

medlemmar och försökte sälja ”säkerhetsdörrar”. De hade fräckheten att påstå att de 

hade föreningsstyrelsens medgivande eller sanktion till sin verksamheten. Så var na-

turligtvis inte fallet. Tvärtom gör vi det vi kan för att förhindra sådan verksamhet, vare 

sig den är någotsånär seriös eller, som i det här fallet, helt oseriös. Varningar rörande 

detta sattes snabbt upp i entréerna och infördes på hemsidan. 

På grund av det inträffade kommer portkoden att bytas inom kort och styrelsen avser 

också att byta koden för tidningsbud, brevbärare och andra som har skäl att komma in 

i våra hus. Samtidigt vill vi inskärpa att portkoden inte bör lämnas ut till kreti och pleti. 

Låt den vara de boendes ensak. Släpp in dem som anger vettigt skäl för att komma in, 

men lämna inte ut koden annat än till folk som du känner och litar på! 

NYA MEDLEMMAR 

Krister Persson och Malin Olsson har förvärvat lgh 71, Bv 10 1 tr och flyttade in i okto-

ber. Henrik och Kyoto Fridén har förvärvat lägenhet 115, Bv 8 4 tr. De har också flyttat 

in. Gull-britt Almgren har förvärvat lägenhet 99, Bv 10 8 tr och flyttar in den 14 

december. 

 

DEN NYA BELYSNINGEN 

kontrollerades den 8 november. Arbetet är i huvudsak väl utfört men vissa justerings-

arbeten och kompletteringar återstår. Bl.a. i de entréer och suterrängplan där taket 

består av plåtkassetter och rektangulära armaturer skall fällas in i dessa. Sedan 

återstår målnings- och andra uppsnyggningsarbeten på våningsplanen. Hur stor om-

fattning dessa arbeten ska ha och i vilken takt de ska utföras utreds för närvarande.  

STORHOLMEN 

Fastighetsskötseln är ”tillbaka till det gamla” med Fredrik Jorring som fastighets-

skötare. Ett nytt tvåårsavtal tecknades med Storholmen Teknik för några dagar sedan. 

 

ADVENTSKAFFE 

På sedvanligt sätt blir det den 2 december kl. 14-16 i samlingssalen. 

 

TRÄDGÅRDEN 

har städats i två omgångar och bl.a. har en mängd buskar kapats bort, vilket glatt 

många medlemmar. Vad som ska komma istället diskuteras för närvarande. Beträf-

fande framtida trädfällning och -beskärning kommer en plan att upprättas genom Karin 

Falks försorg. 

 

EKONOMI 

Preliminär resultaträkning för 2012 och budget för 2013 har upprättats av Kerstin 

Storåkers och godkänts vid styrelsesammanträdet den 12 november. Någon förändring 

NOVEMBER 2012 



av månadsavgiften under 2013 blir det inte, dock saknas ännu uppgifter rörande 

kostnader för parkering, garage och kabel-TV.  

 

HEMSIDAN 

(www.brfbladet.se) Mer aktuell och läsvärd än någonsin! Använd den gärna till att 

annonsera ut eller förvärva prylar!  

 

 

 

 

 
 

 

 

Tack för allt flitigt 

arbete! 

Föreningsstyrelsen  

genom Göran Lif 

 

http://www.brfbladet.se/


 

 

 

 

 

 

 

 


