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Vad händer i huset?
Vänner,
Vi har som bekant genomfört ytterligare en extra föreningsstämma lördagen den 31 oktober
2015. 10 av föreningens 29 hushåll/medlemmar var representerade och stämman behandlade
och beslutade att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Dessa gäller från och med det att
Bolagsverket godkänt dom och kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.inland3.se
därefter.
Vi har också arbetat fram en budget för 2016. Det stora som vi tagit beslut om är att fräscha upp
portar och trapphus, dvs. underhållsmåla och laga trasig puts. Dessutom kommer vi bl.a. att
ytterligare se över vårt brandskydd och investera i hjärtstartare till trapphusen.
För er som inte redan har säkerhetsdörr kommer monteringen av dessa att påbörjas måndagen
den 18 januari. Svenska Skydd står för entreprenaden och Henrik Åberg (projektledare) kommer
att ha en nyckelkvittering den 13 januari mellan klockan 18:00 och 19:00. Alla frågor kring det
praktiska sköts av honom (telefon: 031-722 44 21 och mail: henrik.aberg@svenskaskydd.se). Det
kommer ytterligare information till er från honom i dagarna.
Enligt stämmobeslutet den 2 september 2015 står föreningen för hela kostnaden. Det ni behöver
ta ställning till innan nyckelkvitteringen är om ni vill ha ett extra lås i dörren (9-tillhållarlås) och
om ni önskar behålla originaldörren innanför (för er som har inåtgående dörr idag). Det
tillkommer ingen extra kostnad för detta. Ur ett säkerhetsperspektiv så är detta dock inget som
styrelsen rekommenderar.
Ni som bor i vindsvåningarna har redan en säkerhetsdörr. Dessa kommer dock att kompletteras,
tillsammans med dörren till hisschakten, med en spegelboard och målas utvändigt för att få hela
trapphuset enhetligt.
Slutligen har vi fått en ny medlem i föreningen. Annika Meyerson har köpt och flyttat in i lägenhet
1016 på Roslins väg 2 (f.d. Yvonne Billequist). Vi hälsar Annika varmt välkommen i föreningen. Vi
vill också informera om att Anna Renvall kommer att hyra Siri Lidmarks lägenhet (1023 på Roslins
väg 2) i andra hand under 2016.
God Jul och Gott Nytt År! Är det något ni undrar över så står vi till ert förfogande.
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