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Fin insats på trädgårdsdagen

Närmare trettio personer var med på trädgårdsdagen den 24 april, en mycket fin
närvarosiffra som bidrog till ett trevligt samarbete och möjligheten att lära känna nya
medlemmar. Resultatet blev en snygg och välordnad utemiljö som vi nu alla kan njuta av
lagom till att det kommit mer värme och sol.
Vi fick också uppmaningen att se över skicket på våra balkongplåtar och vid behov
rengöra dem under trädgårdsdagen, så titta gärna på det så fort som möjligt om du inte
hann med det då. Kom ihåg att förvarna grannar innan du börjar tvätta balkongen, om
det finns balkonger under din.
Ett stort tack till alla som var med och hjälpte till!

Grillat är godast

I förråden finns gemensamma grillar som ägs av
föreningen och kan användas av alla medlemmar. Om
du har en privat grill stående i ett gemensamt
utrymme, så märk den gärna tydligt, eftersom omärkta
grillar i förråden kommer att ses som gemensamma för
föreningen. Kom också ihåg att rengöra grillen
ordentligt med grillborste efter användning och att
ställa in grillen i förrådet igen när kolen hunnit svalna.
Vill man sitta mjukt när man grillar på gården, så finns
dynor till utemöblerna på Runda vägen 34.
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Att bo i bostadsrätt

Vi är säkert alla glada över de fördelar
som finns med att bo i bostadsrätt och
att vi har så trevliga medlemmar i vår
förening. Att bo i bostadsrätt är ofta
mer prisvärt och förbundet med större
friheter än att bo i hyresrätt, men det
innebär också större förpliktelser. Det
är vi som medlemmar som behöver se
till att allt fungerar i föreningen och det innebär bland annat att man ibland behöver
ställa upp och vara med i styrelsen. Ett styrelseuppdrag är i regel på två år och om alla
ställer sig till förfogande lika ofta så går det cirka fjorton år mellan uppdragen. Färre än
hälften av alla lägenheter i föreningen var representerade på årsstämman den 27 april, så
det behövs ett ökat intresse för föreningsarbetet. Vi hoppas att just du har möjlighet att
ställa dig till förfogande nästa år. Tack på förhand!

Styrelse

Pågående projekt

Anders Tamm, Carl-Fredik
Bowin, Helena Fernberg
Carlsson, Nils Ageling,
Victor Krol

• På extrastämman 2022-05-18 önskade majoriteten att
portarna till föreningens fastigheter ska vara låsta dygnet
runt och att IR-läsare ska installeras vid varje port för att
brevbärare och utryckningspersonal ska kunna komma in.
Styrelsen har därför beslutat att genomföra detta
omgående. Med undantag av brevbärare och utryckningspersonal, kommer alla att behöva en portnyckel för att
komma in och knappen som idag används för inpassering
kommer inte längre att fungera. Portarna låses preliminärt
från vecka 23.

Suppleanter:

Henrik Östberg,
Monica Pettersson

Trädgårdsgruppen
Anna Nilsson,

Hanna Fovaeus,
Monica Pettersson

Parkeringsgruppen
Anders Tamm, Hanna Fovaeus,
Henrik Östberg, Ulf Brudefors

Trygghetsgruppen
Britt Östlund, Anne Mede
Ageling, Jonas Arnesson,
Maud Henriksson,
Ylva Gårdhagen

Utemiljögruppen
Stephan von Reis, Ulf
Brudefors, Margareta Ohné,
Monica Pettersson, Hanna
Fovaeus, Britt Östlund

Grannsamverkan

• Den utvändiga målningen av fönster och balkongdörrar
på Allévägen 14 är nu klar. Kontrollera gärna om du är
nöjd med utförandet och om du har funderingar kontakta
styrelsen@alviksgarden2.se. Om du skulle vilja beställa till
målning invändigt så kan du kontakta info@alviksmaleri.se.
• Under året kommer taket på Allévägen 14 att renoveras.
Startdatum ej klart.
• Installation av laddstolpar på våra parkeringar kommer att
utföras då vi fått godkännande från Naturvårdsverket
gällande bidrag.
• Angående porttelefoner så kvarstår leveransproblemen
och vi har därför ännu inte fått något leveransdatum.

Elisabeth Arnesson
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