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Ny lägenhetsvärd sökes

Vår nuvarande lägenhetsvärd Lena Eriksson vill avrunda sitt uppdrag. Vi söker därför en ny medlem
som kan tänka sig hantera bokningar med mera av vår föreningslägenhet. Lägenhetsvärden har en fast
ersättning varje månad. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Parkeringsplatser

Vi vill påminna om att p-platsen regleras av ett separat hyresavtal och är alltså inte direkt kopplat till
innehavet av en bostadsrätt. Det innebär bl a att en försäljning av bostadsrätten inte automatiskt
innebär att hyresavtalet för p-platsen upphör utan detta måste sägas upp separat. På samma sätt måste
en ny bostadsrättsinnehavare teckna ett p-platsavtal - om man har behov av detta, vill säga.

Vi har medlemmar som står i kö för att få en plats på inre parkeringen, samtidigt som vi har ledig
kapacitet på den yttre. Vi kommer därför att samla besöksparkeringarna på den yttre och fråga om
någon vill byta sin vanliga p-plats från den inre till den yttre parkeringen. Hyran på den inre är 795
kr/kvartal och på den yttre 675 kr/kvartal.

Upphittat av vicevärden

Ett tips är att vi låter vår vicevärd vara mottagare/utlämnare av upphittade värdesaker. Vi hade för ett
tag sedan exempelvis dörrnycklar (utan nyckelbricka) som en medlem hittade på vårt område och som
lämnades in till vicevärden.

Idéer kring hemsidan

Ska vi vidareutveckla föreningens hemsida? Nya sidor och funktioner (kanske Wiki?). Ni som har
idéer - kontakta gärna IT-gruppen.

Vårens städdag

Föreningens städdag kommer i år att äga rum lördagen den 6 maj mellan 10.30  och 12.30. Som
vanligt bjuder föreningen på grillkorv med öl eller andra drycker.

Kvarglömda nycklar

I samband med stamspolningen agerade jag spindeln i nätet när det gällde att hantera nycklar för alla



lägenheter.

Jag har fortfarande kvar några nycklar! Så, ni som saknar en reservnyckel är hjärtligt välkomna att
hämta den hos mig.

Thomas Fehrm BA77

Tel: 85 53 11

Västra lekplatsens omdaning

Alla har fått en inbjudan i brevlådan att inkomma med synpunkter på västra lekplatsens omdaning.
Inom kort kommer en inbjudan till ett möte med landskapsarkitekt Cecilia Pilbäck, där hon summerar
och diskuterar de inkomna önskemålen.
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