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VÅRENS STÄDDAG 
Lördagen den 13 april kl 10.00 ses vi på 
innergården för vårens städdag. Vi avslutar kl 
12.00 med gemensam korvgrillning på gården. 
På städdagen gör vi även den årliga 
brandsynsronden. Det ska inte stå några saker 
på golvytorna i trapphusen eller i 
vindsgångarna, dvs inga dörrmattor, barnvagnar 
eller annat. Alla boende i huset är varmt 
välkomna!  

 

ÅRETS STÄMMA 
Tisdagen 28 maj kl. 18:30 i Bokbinderiet  
äger årets stämma rum. Alla medlemmar i 
föreningen är välkomna. 

Kallelsen till stämman kommer 2-4 veckor 
innan, precis som det står i våra stadgar. Har du 
en fråga eller ett ärende som du vill ta upp vid 
stämman ska detta skriftligen vara styrelsen 
tillhanda senast 1 april. Senare inkomna 
ärenden kan vi ej bereda utrymme för på mötet. 

 

TAKET LAGAT 
De stormskador som blev på vårt tak är nu 
åtgärdade. Vi fick byta ut 45 tegelpannor som 
hade gått sönder och skruva fast lossnade 
stuprör. 

 

SOTNING OCH VENTILATION 11-13/2 
Arbetet med rensning av imkanaler i kök och 
badrum, samt sotning av eldstäder är nu 
planerat till 11-13/2. Viktigt att vi kommer in i 
samtliga lägenheter under aviserad dag. Se 
separat information som har delats ut om 
datum och viktiga förberedelser inför arbetet. 

 

NYRENOVERAD LOKAL 
Vi har under vintern renoverat en av våra små 
lokaler med fönster mot gården. Målning, ny 
matta, ny eldragning och belysning har gjorts 
och nu är lokalen uthyrd under ett år till 
näringsverksamhet inom samtalsterapi. 

NYA BALKONGER 
Arbetet med att bygga två nya balkonger mot 
innergården pågår. Tack för ert tålamod med 
byggnadsställningar och oväsen under arbetet! 

 

UNDERHÅLLSARBETEN 2019 
Under året har vi enligt vår underhållsplan ett 
par arbeten som vi planerar för och kommer att 
genomföra. Ett urval av dessa är: 

• Fortsatt arbete med att utvärdera alternativ 
och tillvägagångssätt för renovering av 
stammar 

• Ev stamspolning av köks- och 
badrumsstammar.  

• Diverse målningsarbeten utomhus inkl sista 
etappen av fönstermålning (utsidan) för 
lägenheter i Pålsundsparken 12 och 
Varvsgatan 1A med fönster mot 
Riddarfjärden. 

• Diverse träarbeten på innergården, bl.a. 
översyn av staket och det trä runt alla våra 
planteringar som är i dåligt skick 

• Översyn av tegeltaket, den delen som vetter 
mot Heleneborgsgatan och Varvsgatan, som 
eventuellt behöver läggas om. 

 

 

 

Fortfarande vinter ute, men 
snart är det vår! 

Styrelsen 

 

 


