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Uppdatering om pågående projekt 

 

Portalen och ny trappa mellan 34an och 36an  
Tyvärr tar det längre tid än beräknat att färdigställa trappan – detta på grund av att vi behöver 
kontrollera några byggtekniska detaljer så att dessa lever upp till våra krav. Vi återkommer med 
information.   
 

Uppgrävd baksida och dränering  
Just nu pågår upphandling av entreprenör av dräneringsjobbet på baksidan. Vi återkommer med 
besked när upphandlingen är klar.  
 

Nya hissar 
I ett tidigare informationsbrev skrev vi att vi tagit in offerter på nya hissar i 32A och 38A. Efter att ha 
fört samtal med expertis på området har vi nu backat processen ett steg och kommer inom kort ta in 
nya offerter, utifrån ett mer genomarbetat förfrågningsunderlag. Detta för att vi ska få bästa möjliga 
hisslösning framöver.  

 

Välbesökta informationsmöten 

Styrelsen vill tacka alla er som deltog vid informationsmötet om aktuella frågor i vår förening den 20 
maj respektive mötet för nya medlemmar den 27 maj!  

 

Vistas gärna på baksidan – men plocka upp efter dig 

Nu när sommaren är nära förestående vill vi gärna uppmuntra alla boende i vår förening att använda 
vår fina närmiljö (bortsett från den del av baksidan som är uppgrävd, såklart). Tänk dock på plocka 
upp efter dig när du är klar! Så här års är det extra viktigt att inte lämna kvar matrester eller annat 
som inte minst råttor kan tänkas vilja kalasa på.  

 

Endast elgrill tillåtet på våra balkonger 

Med sommaren kommer också lusten att grilla – och då vill vi påminna om att det endast är tillåtet 
med elgrill på våra balkonger. Med andra ord: såväl kolgrillar som gasolgrillar är förbjudna.  

 

Möjlighet att beställa balkonglister (igen) 

Tidigare i år gjorde vi en gemensam beställning av lister till våra inglasade balkonger. På begäran från 
flera medlemmar är det nu dags igen. Det som erbjuds är dels s k vinterlister som man sätter mellan 
glasskivorna och dels s k silikonlister som sätts på glasskivorna längst ut mot respektive vägg. Det går 
också att beställa s k uppställningsband som kan användas för att ställa upp balkonginglasningen i ett 
visst läge. Vi vet inte exakt vilket pris vi får denna gång, men i januari fick vi priset 85 kr per list och 70 
kr per spännband så någonstans där lär priset hamna även denna gång. Betalning sker via nästa avi 
för månadsavgiften. Beställning sker till ordf.marskalken1@gmail.com eller 0702601771 senast den 
10 juni.  

 

Påminnelse om digital årsstämma 15 juni 
Tisdag 15 juni är det dags för ordinarie föreningsstämma, som även detta år kommer att äga rum 
digitalt. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att vara med! Kallelse och samtliga 
handlingar delas ut separat.  
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