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Hej alla medlemmar och hyresgäster!
 
Här kommer lite information om vad som är på gång
 
 
Lekplatsrenovering 
En arbetsgrupp bestående av delar ur styrelsen och ett antal föräldrar har före sommaren 
diskuterat fram en plan för hur 
anmärkningar efter den årliga besiktningen. Detta har resulterat i det arbete som utför
under augusti. Bland annat har sandlådan
mellan Oppundavägen och Selebovägen kommer att bytas ut. 
  
Bortkörning av grovsopor
Passa på att bli av med dina grovsopor 
hämtning. Grovsoporna ska ställas vid
Myrans livs. 
 
Rensning av källargångarna
I våra källargångar har det samlats en hel del gamla möbler med mer
finnas där. De saker som inte är 
och slängas..  
 
Övergivna cyklar  
I cykelställen ute på gårdarna finns ett antal cyklar som ser ut att vara väldigt övergivna 
och i mycket dåligt skick = ej användbara. Den som 
av dessa cyklar bör senast 23 september ta hand om sitt åkdon
detta med namn. Den 24 september tas de ledsna cyklarna bort.
 
Borttagning av träd 
Som ni förmodligen lagt märke till har en del träd tagits bort runt vår 
har stått för nära husen eller utgjort fara på annat sätt.
 
Nytt låssystem 
Nu har det blivit dags att aktivera det nya låssystemet med 
nyckelbrickor till portarna.
 
Systemet fungerar på så sätt att alla portar kommer vara låsta dygnet 
runt och öppnas med nyckelbricka, eller som vanligt med nyckeln.
Varje nyckelbricka är 
nyckelbricka förloras skall detta meddelas styrelsen som då ser till att 
spärra just denna nyckelbricka, den kommer då inte läng
Borttappad nyckelbricka debiteras lägenhetsinnehavaren med 300 
kronor för det jobb vår låsfirma behöver utföra.
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Hej alla medlemmar och hyresgäster! 

formation om vad som är på gång i vår förening.  

En arbetsgrupp bestående av delar ur styrelsen och ett antal föräldrar har före sommaren 
diskuterat fram en plan för hur lekplatserna skulle renoveras –
anmärkningar efter den årliga besiktningen. Detta har resulterat i det arbete som utför

Bland annat har sandlådan fått ny sand och även gungorna på gården 
mellan Oppundavägen och Selebovägen kommer att bytas ut.  

rovsopor 
Passa på att bli av med dina grovsopor onsdag den 24 september

Grovsoporna ska ställas vid markerat område på innergården bakom gamla 

Rensning av källargångarna 
I våra källargångar har det samlats en hel del gamla möbler med mer

som inte är uppmärkta senast 23 september kommer att samlas ihop 

I cykelställen ute på gårdarna finns ett antal cyklar som ser ut att vara väldigt övergivna 
och i mycket dåligt skick = ej användbara. Den som eventuellt känner ansvar f
av dessa cyklar bör senast 23 september ta hand om sitt åkdon eller åtminstone märka 

. Den 24 september tas de ledsna cyklarna bort. 

Som ni förmodligen lagt märke till har en del träd tagits bort runt vår 
har stått för nära husen eller utgjort fara på annat sätt. 

Nu har det blivit dags att aktivera det nya låssystemet med 
nyckelbrickor till portarna. 

Systemet fungerar på så sätt att alla portar kommer vara låsta dygnet 
runt och öppnas med nyckelbricka, eller som vanligt med nyckeln.

 kodad för respektive lägenhet. Skulle en 
nyckelbricka förloras skall detta meddelas styrelsen som då ser till att 
spärra just denna nyckelbricka, den kommer då inte längre fungera. 
Borttappad nyckelbricka debiteras lägenhetsinnehavaren med 300 
kronor för det jobb vår låsfirma behöver utföra. 

Information från styrelsen 

 Sida 1(2) 
  

 

2014-08-28 

 

 

En arbetsgrupp bestående av delar ur styrelsen och ett antal föräldrar har före sommaren 
– det fanns några 

anmärkningar efter den årliga besiktningen. Detta har resulterat i det arbete som utförts 
fått ny sand och även gungorna på gården 

onsdag den 24 september, då vi har ordnat 
markerat område på innergården bakom gamla 

I våra källargångar har det samlats en hel del gamla möbler med mera som inte ska 
kommer att samlas ihop 

I cykelställen ute på gårdarna finns ett antal cyklar som ser ut att vara väldigt övergivna 
känner ansvar för någon 
eller åtminstone märka 

Som ni förmodligen lagt märke till har en del träd tagits bort runt vår fastighet. Dessa 

Nu har det blivit dags att aktivera det nya låssystemet med 

Systemet fungerar på så sätt att alla portar kommer vara låsta dygnet 
runt och öppnas med nyckelbricka, eller som vanligt med nyckeln. 

Skulle en 
nyckelbricka förloras skall detta meddelas styrelsen som då ser till att 

re fungera. 
Borttappad nyckelbricka debiteras lägenhetsinnehavaren med 300 
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Nytt låssystem forts 
Alla lägenhetsinnehavare får 3 nyckeltaggar. Önskar man fler kan dessa beställas för 
självkostnadspriset 40 kronor per styck.
ramarket3@gmail.com  
eller på blanketten nedan 
 
Systemet kommer att tas i bruk 
 
Utdelning av nyckelbrickor kommer göras i mangelrummet mitt emot tvättstugan i 
källaren på Selebovägen 1 dessa tider:
 
torsdag  9 oktober

söndag  12 oktober

Brickorna lämnas ut mot uppvisande av den vanliga 
portnyckeln.  

(Har du inte möjlighet att komma förbi någon av dessa 

 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen

 

 

 

Förutom de 3 nyckelbrickor jag får önskar jag beställa extra nyckelbrickor

Lägenhetsnummer:  

Lägenhetsinnehavare: 

Antal extra nyckelbrickor:
 

Underskrift:  
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Alla lägenhetsinnehavare får 3 nyckeltaggar. Önskar man fler kan dessa beställas för 
kronor per styck. Beställning görs till föreningens
 

blanketten nedan - som läggs i brevlådan i porten Oppundavägen 4

Systemet kommer att tas i bruk måndagen 13 oktober 

Utdelning av nyckelbrickor kommer göras i mangelrummet mitt emot tvättstugan i 
källaren på Selebovägen 1 dessa tider: 

9 oktober klockan 18.00 – 19.00 

12 oktober klockan 18.00 – 19.00 

Brickorna lämnas ut mot uppvisande av den vanliga 

(Har du inte möjlighet att komma förbi någon av dessa kvällar, kontakta styrelsen så löser vi det!)

Med vänlig hälsning, Styrelsen 

Förutom de 3 nyckelbrickor jag får önskar jag beställa extra nyckelbrickor

    

    

nyckelbrickor:    
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Alla lägenhetsinnehavare får 3 nyckeltaggar. Önskar man fler kan dessa beställas för 
föreningens mailadress: 

i brevlådan i porten Oppundavägen 4. 

Utdelning av nyckelbrickor kommer göras i mangelrummet mitt emot tvättstugan i 

, kontakta styrelsen så löser vi det!) 

Förutom de 3 nyckelbrickor jag får önskar jag beställa extra nyckelbrickor  

 

 

 


