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Informationsbrev från styrelsen – augusti 
 

 

Nedan följer en uppdatering om vad styrelsen arbetar med just nu och vad som hänt sedan sist.  

 

Säkerhetsgruppen 

Beslut om Kameraövervakning har tagits och leverantör kommer att vara NOKAS. Installation kommer 

att påbörjas under vecka 36. Säkerhetsgruppen har även fått i uppdrag att gå vidare samt ta in offerter 

för grindar & staket längs med vår innergård med syfte att ”hägna in” fastigheten för att hålla obehöriga 

borta.  

 

Trivselgruppen/Gemensamhetslokalen 

Som vi tidigare informerat om finns det en gemensamhetslokal som vi medlemmar kommer kunna hyra. 

Arbetet med att inreda har pågått under sommaren och den står snart klar för att användas, målet är att 

den inom några veckor ska vara tillgänglig. Vi återkommer med mer information kring hur man går 

tillväga föra att hyra lokalen mm.   

 

Vi vill bjuda in alla medlemmarna för att se föreningslokalen och träffa styrelsen under 1 h. 

När: tisdag 12 september 

Tid: trappuppgång F & E kl: 18:00, trappuppgång D & C kl: 19:00, trappuppgång B & A kl: 20:00 

Plats: Hornsbergs strand A vån -2. 

Separat inbjudan kommer lämnas i postfacket. 

 

Balkong/Uteplatsgruppen 

Styrelsen arbetar med att söka bygglov samt ta in offerter så vi kan välja en leverantör som alla 

medlemmar kan använda sig av för ett enhetligt intryck. Så snart detta är på plats kommer vi gå ut med 

information.  

 

Garaget 

I samråd med vår ekonomiska förvaltare arbetar vi med att kartlägga samtliga parkeringsplatser för att 

kunna erbjuda medlemmar eventuellt lediga platser. Priset för att hyra en parkeringsplats ligger idag på 

1900kr/mån. 

 

Förråd 

Som vi nämnt så finns det ett antal extra förråd i fastigheten som vi kan erbjuda till uthyrning. Arbetet 

med att märka upp dessa samt inrätta en rutin för uthyrning pågår. VI har fått en del förfrågningar kring 

dessa förråd vilket är positivt. Priset för att hyra ett förråd ligger idag på 900kr/mån. Vi kommer att följa 

upp alla som skickat oss en förfrågan om att hyra ett extra förråd. 

 

Portelefoner/Nycklar/Blippar 

För ändring av namn i portelefoner samt vid förfrågan om nycklar mm så kommer Driftia att ansvara för 

detta. 
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Ordning & Reda 

Tänk på att ställa cyklar & barnvagnar i utrymmen som är avsedda för detta. Vi vill inte ha cyklar mm. 

som står på vår innergård. Detta gäller även motorcyklar/mopeder som ska förvaras i garaget. Vi 

undersöker även om det gåt att utöka antalet cykel/barnvagnsförråd samt möjligheten att hyra 

garageplats för motorcykel. Tänk även på att inte ha dörrmattor utanför er lägenhetsdörr, det försvårar 

städningen samt utgör en brandfara.  

 

Nedskräpning/Soprum 

Det är fortfarande en del problem med bland annat cigarettfimpar som slängs på innergården vilket inte 

ser så trevligt ut. Ni som röker ansvarar själva för att ta reda på fimparna så föreningen inte behöver 

bekosta städningen för detta.  Det har även vid flera tillfällen slängts skräp i vårt soprum som inte hör 

hemma där. Det ser väldigt tråkigt ut och kostar föreningen mycket pengar varje gång vi tvingas forsla 

bort detta. Här behöver vi hjälp från samtliga så vi håller vår innergård och fastighet fri från skräp mm. 

 

Andrahandsuthyrning 

All andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är strikt förbjuden. Otillåten andrahandsuthyrning kan 

leda till att bostadsrätten förverkas. 

 

 

Övrig information 

 

 Tänk på att dörrar med automatik varken får dras igen eller öppnas manuellt eftersom detta 

förstör dörrautomatiken. De går sönder och det kostar mycket att reparera dessa vilket belastar 

föreningens ekonomi. 

 

  VI vill på påminna samtliga medlemmar om möjligheten att logga in via SBC:s intranät där man 

hittar information om avier mm. Inloggningsuppgifter hittar ni på avierna som skickas ut, 

alternativt kontaktar SBC:s Kundtjänst. Styrelsen kommer även att använda intranätet som en 

kontakt- och informationsväg till medlemmarna då det till skillnad från hemsidan är ett slutet 

intranät som enbart vi medlemmar kan ta del av. 

 

 Vi har haft ett möte med PEAB där vi tillammans har gått igenom återstående arbeten på 

Fastigheten och har en löpande dialogen kring detta.  

 

 

 

Styrelsen arbetar för närvarande intensivt med många viktiga frågor och vädjar därför till samtliga 

medlemmarna att bara kontakta styrelsen i mycket angelägna frågor. Tills sist vill vi uppmana alla att 

löpande gå in på föreningens hemsida för att hålla sig uppdaterad på vad som händer i föreningen.  

 

 

Vi hoppas vi får träffa så många av er som möjligt den 12 september.  

 

Vänliga Hälsningar, 

Styrelsen 


