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Informationsbrev från styrelsen – juni/juli 
 

Nu har vi i styrelsen haft vårt andra möte och nedan följer en uppdatering om vad vi arbetar med just nu 

och vad som hänt sedan sist.  

 

 Vi har haft möte med Peab för överlämning av dokument och genomgång av fastigheten 

 Haft möte med Diga Städ AB gällande föreningens avtal för städningen i fastigheten 

 Gemensam genomgång av fastigheten tillsammans med Driftia Förvaltning AB (drift och 

underhåll)  

 Möte med SBC (ekonomisk förvaltare)  

 

Vi i Styrelsen har bildat ett par grupper som kommer att arbeta med en del frågeställningar där 

medlemmar har anmält sig för att vara aktiva och avlasta styrelsen.. Är du intresserad av att engagera 

dig i någon av grupperna så hör gärna av dig till styrelsen.  

 

Säkerhetsgruppen 

Styrelsen har beslutat att gå vidare med Kameraövervakning och säkerhetsgruppen har fått i uppdrag att 

ta in offerter för installation så snart som möjligt. Tanken är även att det ska sättas upp grindar vid de 

två passagerna som finns upp till innergården samt vid båda ändarna av innergården med syftet att 

”hägna in” fastigheten för att hålla obehöriga borta. Detta kräver bland annat bygglov men vi arbetar 

med att hitta en lösning så fort som möjligt. Dessa kostnader kommer Peab att stå för vilket vi är glada 

över.  

 

Trivselgruppen/Gemensamhetslokalen 

För de som inte visste om det finns det en föreningslokal som vi medlemmar kommer kunna hyra. 

Tanken är att den ska fungera som en övernattningslägenhet samt festlokal för upp till 30 personer. 

Arbetet med att inreda lokalen pågår för fullt och vi hoppas att den ska vara klar till efter semestrarna. 

Vi återkommer med mer information kring hur man går tillväga föra att hyra lokalen mm.   

 

Balkong/Uteplatsgruppen 

Det börjar komma in förfrågningar kring att glasa in balkongerna mot innergården, sätta upp markiser 

mm.  Kontaktperson för detta är Safa som arbetar med att söka bygglov samt ta in offerter så vi kan 

välja en leverantör som alla medlemmar kan använda sig av så det blir enhetligt.  

 

Övrig information 

 

 Vi undersöker möjligheten att installera låsanordningar för cyklar och barnvagnar i förråden 

 Det finns några lediga garageplatser samt förråd - om det finns intresse att hyra en extra 

garageplatts eller ett förråd så kontakta gärna ansvarig/styrelsen 

 Vi har beställt en städning av innergården för att snygga till inför sommaren 

 Dörrar med automatik får varken dras igen eller öppnas manuellt eftersom detta förstör 

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

föreningens ekonomi. 
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 Samtliga medlemmar kan 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. 

 Det är viktigt att löpande underhålla sin lägenhet genom skötselinstruktionerna som finns på 

hemsidan  

 Peab har upplyst oss om att det är viktigt att 2 ggr per år smörja kolvar i balkongdörrar (dock 

inte broms)  

 Peab upplyste även om att vi inte ska ändra eller vrida på ventilationen i badrummet då det 

påverkar luften i alla lägenheter. Detta är injusterat och behöver inte ändras i varje lägenhet.  

 Föreningen har nu ett eget postfack i trappuppgång A där alla kan lämna synpunkter mm till 

styrelsen. 

 Det pågår just nu ett arbete vid garageinfarten med en uppställningsplats där vi kan ställa en 

container 1-2 ggr/år i enlighet med gällande lagstiftning.  

 Det är en del problem med 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.  

 

 
Ansvarsområden 
Gustav Lasota, ordförande  Avtalsfrågor, Yttre & Inre miljö 

Andres Suazo, vice ordförande  Drift & Underhåll, skadegörelse 

Kristofer Anderzon, kassör   Ekonomi, medlemskap, andrahandsuthyrning  

Marie-Ann Widén, sekreterare   Gemensamhetslokal  

Anders Ericsson , ledamot   Information till medlemmar 
Safa Valeria, suppleant   Balkonger & uteplatser  

Mikael Ekberg suppleant   Garage, förråd  

Michael E Anisi, suppleant   Garage, förråd   

  

 

  

Tills sist vill vi uppmana alla att löpande gå in på föreningens hemsida för att hålla sig uppdaterad på 

vad som händer i föreningen.  

 

 

 

 

Till sist önskar vi alla en trevlig sommar! 

 

Vänliga Hälsningar, 

Styrelsen 


