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Avgifter 

Som du redan kanske har märkt kommer 

medlemsavgifterna att vara oförändrade 

under kommande verksamhetsår. 

(2014/2015) 

 Beslutet baseras på att både drift- och 

räntekostnaderna har varit lägre under 

innevarande verksamhetsår. 

 

Nya förvaltningsavtal 

Styrelsen har skrivit på nya förvaltnings-

avtal som kommer att gälla fr.o.m.    . 

Riksbyggen kommer att sköta föreningens 

ekonomi och Fastighetsservice kommer att 

ansvara för teknik och städning.  

 

Anledningen till att styrelsen har tagit 

beslutet att dela upp förvaltningsavtalet, är 

att föreningens kostnad blir lägre. 

 

Om något akut underhåll måste göras på 

fastigheten, skall du ringa dygnet runt till 

Fastighetsservice på telefon 020-30 70 70. 

 

Behöver du hjälp med något annat inne i din 

lägenhet, som du har underhållsansvar för, 

kan du ringa samma nummer om hjälp. 

 

Förändringarna kan medföra lite problem. 

Om sådana uppstår, kommer vi i styrelsen 

lösa dessa allteftersom. 

 

Målning av fönster 

Styrelsen har fattat beslut att måla 172 

fönster mot innergården samt på 

takterrasserna Sandgatan 22 – 24.  

Dock inte de som är på loftgångarna.  

Arbetet kommer att påbörjas under början av 

augusti.  

Styrelsen kommer att meddela de berörda 

innan målningsarbetet börjar. 

Samtidigt kommer golvet i miljörummet att 

målas. 

I samband med måleriarbetet kommer några 

garantiarbeten utföras på fastigheten. 

 

Motioner till föreningen. 

Motioner till årsstämman skall vara 

inlämnade till styrelsen under juli månad 

enligt våra stadgar. Det är din möjlighet att 

påverka styrelsearbetet under kommande 

verksamhetsår. 

 

Underhållstips 

Om du har svårt att stänga ett eller flera 

fönster i din lägenhet, kan det bero på att lite 

olja saknas. Öppna fönstret och spruta in lite 

låsolja eller liknande i fönsterlåset. 

 

Anslagstavlorna 

Som du kanske lagt märke till, har vi bytt ut 

de gamla anslagstavlorna. Föreningens-

styrelsen kommer att sköta namnändringarna  

fr.o.m. 1 juli.  

Om något är fel i namnlistan eller om du vill 

ändra eller lägga till ett namn, hör av dig till 

styrelsen genom mail eller telefon. 

 

Ny hemsida 

Det pågår ett arbete med att skapa en ny 

hemsida för föreningen. Den nya sidan 

kommer att ha samma address som tidigare: 

www.barkenbostader.se. 

Syftet med den nya sidan är dels att piffa 

upp utseendet samt att ge oss möjligheten att 

dela upp informationen; en sida för oss 

medlemmar samt en för allmänheten. 

Vi kommer att gå ut med information senare 

för att kunna få tillgång till medlemssidorna. 

 

Trädgårdsgruppen 

Om du vill hjälpa till med lite 

trädgårdsarbete, kan du ta kontakt med 

antingen Marie eller Sessan. 

 

Glad midsommar önskar 

Styrelsen 

http://www.barkenbostader.se/

