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Hej alla medlemmar! 
Här kommer lite information om vad som är på gång
 
Datum för årsstämma 2015 bestämt
Årets stämma kommer att hållas onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans 
matsal. Kallelse kommer att skickas 
Motioner till årsstämman
någon av våra brevlådor (Oppundav
Selebovägen 1) alternativt skickas till vår e
  
Vill du delta i föreningens styrelsearbete?
Kontakta valberedningen
marita.zandren@home.se
  
Renoverad hemsida med nytillkommen information
Föreningens hemsida på nätet har fått ny form 
surfplatta. Här finns uppdaterad information om 
renovering av bostaden. 
  
Några boende saknar sin 
Till varje lägenhet hör
nyinflyttade har inte fått tillgång till sin matkällare, därför måste vi nu invent
Vi ber härmed alla boende att
på den matkällare ni använder!
matkällarna… 
  
Ny torktumlare till tvättstugan
Då det varit vissa problem med torktumlaren kommer denna att bytas ut mot en ny. Den 
nya maskinen styrs med fuktavkänning 
för att, som den gamla, gå viss tid. Lägre 
 
Extra nyckeltaggar till portarna
Alla lägenhetsinnehavare 
dessa t o m 15 februari 2015 
av dessa extrataggar kommer att ske i slutet av februari. 
Därefter kommer självkostnadspris att gälla, d
kostnad (timpris) för låssmedens arbete att lägga in nya taggar i 
systemet.  
Beställning kan göras med blanketten nedan 
våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källar
Selebovägen 1) alternativt skicka beställning
ramarket3@gmail.com. 
 
Med vänlig hälsning, Styrelsen
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Bostadsrättsförening Råmärket 3   
Oppundavägen 4 E-post: ramarket3@gmail.com 
122 48 Enskede Orgnr : 769622-8001 

formation om vad som är på gång i vår förening.  

Datum för årsstämma 2015 bestämt 
Årets stämma kommer att hållas onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans 
matsal. Kallelse kommer att skickas i slutet av mars.  
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars. Dessa kan lämnas i 
någon av våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren 
Selebovägen 1) alternativt skickas till vår e-postadress ramarket3@gmail.com

Vill du delta i föreningens styrelsearbete? 
Kontakta valberedningen Mats Johannesson och Marita Ankar-Zandrén
marita.zandren@home.se 

med nytillkommen information 
sida på nätet har fått ny form - fungerar även bra i mobil och på 

surfplatta. Här finns uppdaterad information om bland annat vad som gäller vid 
 

sin matkällare 
Till varje lägenhet hör, förutom ett källarförråd, också en (1) 
nyinflyttade har inte fått tillgång till sin matkällare, därför måste vi nu invent
Vi ber härmed alla boende att, senast 1 februari, se till att rätt lägenhetsnummer står 
på den matkällare ni använder! Därefter kommer vi att inventera för att hitta de saknade 

Ny torktumlare till tvättstugan  
Då det varit vissa problem med torktumlaren kommer denna att bytas ut mot en ny. Den 

med fuktavkänning - maskinen arbetar tills tvätten är torr
gå viss tid. Lägre energiförbrukning blir det också…

taggar till portarna  
Alla lägenhetsinnehavare har fått 3 nyckeltaggar. Önskar man fler kan 

februari 2015 beställas för 40 kronor per styck. Leverans 
av dessa extrataggar kommer att ske i slutet av februari.  

självkostnadspris att gälla, d v s då tillkommer 
kostnad (timpris) för låssmedens arbete att lägga in nya taggar i 

med blanketten nedan som lämnas i någon av 
våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källar

lebovägen 1) alternativt skicka beställning till vår e-postadress 
  

Med vänlig hälsning, Styrelsen 
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Årets stämma kommer att hållas onsdag 22 april klockan 19.00 i Tallkrogsskolans 

. Dessa kan lämnas i 
ägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren 

ramarket3@gmail.com. 

Zandrén via e-post: 

fungerar även bra i mobil och på 
vad som gäller vid 

(1) matkällare. Några 
nyinflyttade har inte fått tillgång till sin matkällare, därför måste vi nu inventera dessa. 

se till att rätt lägenhetsnummer står 
Därefter kommer vi att inventera för att hitta de saknade 

Då det varit vissa problem med torktumlaren kommer denna att bytas ut mot en ny. Den 
maskinen arbetar tills tvätten är torr - i stället 
energiförbrukning blir det också… 

3 nyckeltaggar. Önskar man fler kan 
Leverans 

s då tillkommer 
kostnad (timpris) för låssmedens arbete att lägga in nya taggar i 

lämnas i någon av 
våra brevlådor (Oppundavägen 4 eller utanför tvättstugan i källaren 

postadress 
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Beställning extra nyckelbrickor 

Lägenhetsnummer:      

Lägenhetsinnehavare:     

Antal extra nyckelbrickor:     
 

Underskrift:      

 


