
Ny fastighetsskötare
Martin heter vår nya fastighetsskötare hos HSB. 
Han hälsar att han ser fram emot att få jobba 
med oss och att man mer än gärna får stanna till 
och säga hej. 

Tänk på ...
… att det är föreningen som betalar till exempel 
störningsjour och hisstekniker. Båda dessa är 
väldigt tråkiga utgifter som årligen kostar 
föreningen stora summor som i slutändan 
hamnar på månadsavgiften. Så snälla försök i 
första hand att prata med din granne om oljud 
förekommer olägligt och gällande hissen så kika 
gärna så att hissdörren inte bara står öppen på 
en annan våning och orsakar stopp.

Notera i kalendern 
● 18 maj - Vår årliga bouleturnering med grillning

    och plantering/invigning av kryddträdgården

● 7 juni kl 18.30 – Årstämma

Vill du vara med?
Vill du bidra till styrelsens arbete och
lära dig mer om föreningen? 

Kontakta valberedningen på telefon:

Christer Dijnér: 0708-666 444
Elisabeth Edén: 0702-833 822

 

   

Fasadrenoveringen
Som ni säkert märkt så pågår 
fasadrenoveringen för fullt och går enligt plan.

Det är väldigt viktigt att ni inte bryter 
maskering på fönster och balkongdörrar 
under tiden arbetet pågår! Om det sker finns 
det en överhängande risk att det kommer in 
damm och vatten i lägenheten.

Nya balkongfronter
Vi passar på att byta samtliga balkongfronter när
vi har byggställningarna på plats. De kommer ha
samma färg (på grund av bygglov) men får en 
lite annorlunda utformning.

Tomträttsavgälden
Det har börjat röra på sig när det gäller 
tomträttsavgälden. Förhandlingar pågår och 
förhoppningsvis har vi mer information att dela 
på stämman.

Nytt passersystem
Snart är det dags för vårt nya passersystem att 
monteras. Upphandlingen är inne i slutfasen och
efter att den är klart är planen att det nya 
kommer på plats så snart som möjligt. Mer 
information om detta kommer så snart vi har 
mer detaljer.

Förslag kring trädgården
Det är många som har stannat och pratat med 
våra nya trädgårdsskötare. Det är jättekul att det
är så många som vill vara med och tycka till om 
vår trädgård. Men för att arbetet skall kunna 
utföras strukturerat och på bästa sätt, så 
behöver åsikter och förslag gå genom styrelsen.
Skicka dina önskemål till 
styrelsen@brfaskungen1.se.
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