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Vad händer i föreningen? – en liten sammanställning kommer här … 

 

• Ekonomi. Styrelsen jobbar kontinuerligt med översyn av föreningens ekonomi. Exempelvis 
fortsätter vi att amortera av lån med sikte på att komma under 10 000 kr/kvm. Försöker 
minska el- och värmekostnader – fått energirådgivning samt prisförhandlat med 
leverantörer. 
 

• Underhållsplanering av fasaden och balkongerna. Utredning av garantier, ansvar etc.  
 

• Projektet matavfall. Fått ett positivt mottagande. Det fungerar mycket väl. 
 

• Senaste stoppet i sopsugen. Nu fungerar allt igen efter tidigare problem. Med sunt förnuft 
och gott omdöme ska det kunna fortsätta att fungera. 
 

• OVK – Obligatorisk VentialtionsKontroll. Dags i år för besiktning av luftflöden i fastigheten. 
Ett datum ska fastställas till hösten. Återkommer i frågan. 
 

• Cykelrummet. Planerna är långt framskridna för ett utökat cykelutrymme. Ett dörrhål ska 
sågas upp i betongväggen till höger om nedre entrén (att leda in under altanerna där det 
utökade utrymmet ska bli). Vi beställer hem grus att jämna ut underlaget med för att få det 
plant. Boka in ”Grusdagen” lördag den 18 maj – då är alla välkomna att bidra med att kärra 
grus och annat. 
 

• Råttproblem på altanerna. En första åtgärdsplan – kattstegen upp till altanen höger om 
entrén är borttagen och växtligheten vid altangaveln längst bort mot garageentrén har 
kapats bort. Återstår att montera en plåt i överkanten på muren där, vilket kommer att ske 
inom kort. 
 

• Hemsidan. Hemsidan har setts över och uppdaterats. Här finns det mesta som är bra att veta 
om föreningen, gemensamma resurser och den egna lägenheten.  
Saknar du inloggning till hemsidans dolda information eller webbokning av tvättstuga m m så 
hör av dig till webbansvarig@utsikten1.se.  
(ett tips är att spara www.utsikten1.se som bokmärke – sidan är svår att Googla) 
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Datum till kalendern 
 

• Lördag den 4 maj kl 10.00 – Vårstädning  
Avslutas med traditionsenlig korvgrillning 
 

• Torsdag 16 maj, kl 18.30 – Årsstämma  
Marina Tower, kl 18.30 (en kallelse kommer) 
 

• Lördag 18 maj, kl 10.00 – Extrainsatt arbetsdag 
 
 
 
Väl mött på städdagen den 4 maj! 
 
Styrelsen 

 

 


