
 
 

Vänner, 
 
Då var det vår igen! Nu ser vi fram emot av att få njuta av vår nya gård. Som ni vet så 
återstår lite arbete med gräsmattan, ”ljugarbänken” runt trädet och plantering av buskar 
längs muren. Detta kommer att färdigställas inom kort. 
 
Det är också snart dags för årets föreningsstämma.  Den planeras till onsdagen den 15 maj 
klockan 18:00. Vi har valt en vardag i år enligt de önskemål som framfördes på stämman ifjol. 
Separat kallelse med dagordning och plats kommer inom kort och vi hoppas så många av er 
som möjligt kommer. Årsredovisningen är klar och granskas i skrivande stund av vår revisor.  
 
Söndagen den 26 maj planerar vi för invigning av gården. Vi kommer att grilla och dricka 
något gott. Vi kommer också att städa ur gårdsförrådet. Det kommer under denna helg att 
ställas upp en container som alla i föreningen har möjlighet att utnyttja för att städa ur sina 
källarförråd eller göra sig av med annat.  
 
Hemsidan är helt uppdaterad. All information som finns där är nu aktuell. Här finns bl.a. 
årsredovisningar, stämmoprotokoll, trivselregler, stadgar och annat ”matnyttigt” som t.ex. 
information om hantverkshjälp och jour för oförutsedda händelser. Adressen är: 
www.inland3.se 
 
Närmast i tur när det gäller investeringar är anläggning av ytterligare en cykelparkering. Vi 
vill alla kunna låsa våra cyklar i ramen och har konstaterat att platserna inte räcker till, bl.a. 
p.g.a. cykelkorgarna tar plats. I skrivande stund väntar vi på offerter. 
 
Vi vill också informera om lite bekymmer med att hissarna ibland stannar mellan våningarna 
eftersom gallergrinden inte blir ordentligt stängd. Tänk på att dra igen dem ordentligt. Varje 
gång det händer måste vi ta hit hissjouren till en kostnad av ca. 2’000 kronor.  
 
Till sist kommer några ”pekpinnar”. Styrelsen får med jämna mellanrum ta emot olika 
”klagomål” och vi vädjar till allas välvilja för att öka trivseln om följande: 
 

 Torka ur tvättmedelsfack, rensa filter och sopa/svabba golven när ni använt 
tvättstugan. 

 Låt inte er ”nyckel” sitta i tvättstugans bokningstavla om ni inte har för avsikt att 
nyttja passet. 

 Ni som röker! Det samlas mycket fimpar på gården! Var vänliga och töm era askoppar 
på balkongerna så att de inte blåser i väg! Och fimpa inte utanför portarna! Vid 
ingången på Roslins väg ligger det ofta massor av ”oprydnad”. 

 
VÄND! 

  

 

 

 

 

 

 

Vad händer i huset?  
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Har ni några frågor är ni i vanlig ordning välkomna att höra av er till oss i styrelsen: 
 

 Alfred Piepkow: tel. 0733-621171, alfred.piepkow@glocalnet.net 

 Eskil Olsson: tel. 040-26 66 21, olssoneskil@yahoo.se 

 Thomas Arvebratt: tel. 0704-195111, thomas.arvebratt@gmail.com 

 Gunilla Karlsson: tel. 0727-430493, m.gunilla.karlsson@gmail.com 
 
Observera att Gunilla har ny e-mail adress! 
 
Återstår för oss att önska er välkomna på stämman och gårdsinvigningen! 
 
Styrelsen 
Brf Inland 3 
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