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Styrelsemötet under buskar och träd 

Kommer du ihåg när man startade en ny 

termin i skolan och vi fick hålla lektion 

utomhus – det var ju fortfarande sommar. Lite 

samma känsla vid vårt senaste styrelsemöte. 

 
 

 
Save the date 12 september  

Vår årliga och populära fix- och trivseldag 

lördagen den 12 september, med start kl. 

10:00 och möjlighet till förtida insatser finns. 

Se sista sidan �.  

 

 Budget i balans  

"Våra intäkter från framförallt 

medlemsavgifter rullar in enligt plan vilket är 

bra under pågående pandemi. Även 

driftskostnaderna är i stort enligt plan. Det 

låga rörliga el-priset under våren har lett till 

lägre el-kostnader än budgeterat men 

samtidigt har det tillkommit några oplanerade 

reparationer av hissar, tvättmaskin och 

fläktsystem. Nästa omsättning av lån kommer 
att ske i slutet av året och amorteringar sker 

löpande enligt plan. Om inget oförutsett 

inträffar hoppas vi kunna göra en extra 

amortering i slutet av året. Föreningen har 

alltså en ekonomi i god balans." 

 

 
 

 

Problemet med råttorna  

Efter att vi genomfört ett flertal åtgärder, den 

senaste genom att montera skivor av acrylglas 

vid gaveln på östra terrassen. Denna insats ser 

ut att vara framgångsrik. 

 

Kontroll av vår ventilation 

Såsom anslaget på entrédörrarna och i 
postfacken genomförs ventilationskontroll 7-8 

september.  

 

 

 

 

 

 

 

Ordning och reda  

…Tillsammans äger vi en fantastisk fastighet 

som vi gemensamt skall vårda och utveckla 

säger vår nya Ordförande Cecilia Halvars 

Öhrnell. Det är vi själva som bestämmer hur vi 

skall ha det. Ett gott exempel är att våra 

entrékrukor fick bevattning när torkan var 

besvärlig. Tack till er som tog ansvaret. 

 

 
 

Puts & Studs  

Vi har förmånen att använda ett flertal av våra 
gemensamma utrymmen.  

 

Gästlägenheten, bastun, snickeboa, tvätt-

stugan och cykelförrådet. När vi lämnar något 

av dessa förmåner i bättre skick än när vi 

tillträder dem så uppstår sann glädje. Prova så 

får du se. � 
 

 

 


