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angående extrastäMMan
på årsstämman bordlades motionerna till 
en extrastämma. inget datum är satt ännu, 
men förhoppningsvis ska stämman kunna 
genomföras under tidig höst. 
   styrelsen har beslutat att öppna för fler 
motioner, så om du har en motion du inte 
fick in i tid till ordinarie stämma har du 
chans att skicka in den nu i stället. Lämna 
den på kontorstiden på måndagar eller för-
eningens postbox på Fjärde Långgatan 45. 
slutdatum för inlämning av motioner med-
delas längre fram. 

sLäpp inte in obehöriga!
hjälp oss att bo säkert och tryggt! tänk gär-
na på följande:

se till att ingen smiter in när du går in  • 
genom grinden eller entrédörren.
öppna inte för folk du inte känner som • 
ringer på din porttelefon.
om entrédörren står uppställd  • 
– stäng den!
om det är problem med dörrar/lås – • 
skicka/ring in en felanmälan till sbC så 
snart du kan, eller meddela styrelsen! 

renoVeringsUppDatering
färdigställandet av våningsplanen pågår 
för fullt och om allt går som planerat ska vi 
vara helt i hamn i mitten av juli. nuvarande 
dröjsmål beror på att det på ett flertal vå-
ningsplan har krävts justeringar/omarbe-
ten och det är detta som drar ut på tiden.

har DU gLömt att hämta Ut 
Din nya nyCkeL?
ett flertal boende har inte hämtat ut sin 
tredje nyckel hos nokas Låsteknik på För-
sta Långgatan 18. ni som vet att ni har mis-
sat detta bör hämta nyckeln före 4 augusti, 
därefter kommer nokas att nollställa pro-
grammeringen på de nycklar som är kvar 
hos dem.
   ni får betala fullt pris till nokas om ni vill 
ha fler nycklar efter 4 augusti. extra nycklar 
beställs via hemsidan, mejl eller på kontors-
tiden på måndagar.
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om du behöver ändra namn på din post-
box och i entrétavlor, eller koppla ett nytt 
telefonnummer till porttelefonen, finns 
det nu formulär på hemsidan för detta. 
du hittar dem på sidan ”ändring av namn 
och porttelefon” under ”gemensamt” på 
huvudmenyn.

P.S. 


