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Årsstämma den 23 maj med efterföljande informationsmöte 

Kl 19 den 23 maj ses vi på årsstämma i Nürnberghuset. Kaffe serveras från kl 18. Handlingar 

med vägbeskrivning är utdelade i allas brevlådor. I direkt anslutning till stämman blir det ett 

nytt informationstillfälle om fördelade lån/frivilligt kapitaltillskott. 

Trivseldagen 

Tack alla som hjälpte till att städa runt huset och i gemensamma utrymmen på trivseldagen! 

Låscylindrarna i portarna tas bort den 1 juni 

Vi närmar oss den sista fasen i införandet av det nya låssystemet. Den 1 juni kommer 

låscylindrarna tas bort i portarna och då försvinner möjligheten att använda portnycklarna. De 

elektroniska låsen är försedda med reservbatterier som säkrar att låsen fungerar även vid 

strömavbrott. Efter 1 juni kommer styrelsen även att kunna öppna dörrarna manuellt om det 

skulle behövas av någon anledning. Notera att portnycklarna fortfarande behövs till vissa 

barnvagnsrum och cykelrum.  

Saker som står i källargångarna måste plockas bort 

Under en rundvandring i källargångarna har styrelsen konstaterat att det står en mängd saker i 

gångarna. Exempel är dörrar, fällstolar, vinterdäck, flyttkartonger, skåp, hyllor och en 

gungstol (!). Sakerna måste plockas bort eftersom de står i vägen för boende som behöver 

komma fram till sina källarförråd och det är dessutom förbjudet att förvara saker i gångarna. 

Den 10 juni kommer styrelsen kasta saker som inte är bortplockade då.  

Åverkan i tvättstugan 

Föreningen har fått en faktura angående byte av frontpanel på en torktumlare på grund av 

åverkan. Det kostade föreningen drygt 4 000 kr. Vi boende bör vara aktsamma om det vi äger 

gemensamt. Om tvättmaskin/torktumlare/torkskåp/mangel inte fungerar är det inte tillåtet att 

hantera det ovarsamt (bära våld). Lägg istället en lapp i felanmälningslådan i nr 4 eller ring 

någon i styrelsen så försöker vi hjälpa till. 

Fler medlemmar i trädgårdsgruppen behövs 

Trädgårdsgruppen behöver utökas med intresserade som vill hjälpa till i sommar med vattning 

och annat. Du som är intresserad kontaktar i första hand Soili Bisi-Ström 08-19 12 52  eller 

bisi-strom@bredband.net och i andra hand Anita Eriksson 070-316 06 75 eller 

ial.eriksson@bredband.net.  

Vänliga hälsningar från styrelsen 
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