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Årsmötet 
Till ordinarie årsstämma kom 17 medlemmar vilket är som tidigare år. Årsmötesprotokollet 
kommer snart att finnas till hands. Stämman röstade in en ny ledamot till styrelsen, 
Richard Timelin. Vi hälsar honom hjärtligt välkommen! 
 
Nya hissar 
Nu har styrelsen bestämt vilken firma som ska få installera våra nya hissar.  
Det blir I.T.K. AB som får uppdraget. Vi har mycket goda referenser på dem då de 
installerat hissar i Brf Palett. De kommer också att sätta in den nya hissen i garaget. 
 
Planen är att arbetet med hissbyten påbörjas ungefär vecka 37 och vi byter två hissar  
fram till 1 december. Därefter blir det ett uppehåll till andra veckan i januari 2016 då de två 
kvarvarande hissarna byts ut. Styrelsen ska nu bestämma i vilken ordning hissarna ska 
bytas. 
 
Trapphusrenovering 
Renoveringen är nu klar och vi har även målat våra entrédörrar och bytt ut dörrstoppen!  
Just nu kvarstår målning av 4 förrådsdörrar och  dörren in till tvättstugan. Aktiv måleri ska 
också måla siffor på varje våningsplan och vi har bestämt att de ska sitta på väggen 
mittemot hissarna för då ser man på vilket våningsplan man befinner sig då hissdörrarna 
går upp. En provmålning påbörjas inom kort. 
 
Försäljning av en hyresrätt 
Föreningen har ännu en hyresrätt ledig och den 4 maj påbörjar Erlandsson Bygg 
renovering av denna 3:a som finns i nr 34, 2 trappor upp. Samtidigt kommer föreningen att 
påbörja arbetet med att renovera badrum i hyresrätterna och vi börjar därför samtidigt att 
renovera två badrum i nr 34 så hyresgästerna kan nyttja den tomma lägenhetens badrum 
under tiden som de själva inte har något badrum. Som ni förstår kommer det att bli stök 
och ljud från dessa renoveringar som drabbar boende i nr 34. Planen är att arbetet ska 
pågå under maj och några dagar in i juni. Sen hoppas vi att ni får en tyst och lugn sommar! 
 

Dubbel knut på soppåsarna 

Det pågår nu en test att sortera våra sopor som vi kastar ner i sopsugen. Man har då 

uppmärksammat att vi knyter påsarna för dåligt och påsarna går upp under färden till 

uppsamlingscentralen. Vi måste alla knyta dubbla knutar, pressa gärna ihop soppåsen 

OCH kasta ALDRIG ner skräp/sopor utan att först lägga dem i en soppåse. 
 
På gång! 
Snart ska våra fönster i trapphusen putsas så solen kan tränga långt in i våra fina 
trapphus! 
 
Föreningen hälsar nya medlemmar välkomna! 
Paulos Kibram Asmerom 33:an, 5 tr 
 
Styrelsen 


