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PASSAGESYSTEMET
Skalskyddet är nu färdiginstallerat i vår fastighet och
samtliga medlemmar har tagit emot nyckeltaggar och
fjärrkontroller. Det är därför dags för nästa steg i
syfte att höja säkerheten. Det innebär att portkoden
kommer att upphöra att fungera den 1 november.
Därefter krävs nyckeltagg eller fysisk nyckel för att
komma in i fastigheten. I ett senare skede kommer
också möjligheten att komma in med fysisk nyckel att
tas bort. Vi återkommer om detta. Din egen
lägenhetsdörr påverkas inte av denna förändring.

STÖRNINGAR
Vi har tidigare lämnat ut ett infoblad kallat
”Störningar”. Där finns uppgift om ett telefonnummer
till Securitas som är felaktigt. Rätt uppgift är Securitas
Trygghetsjour, 010- 470 57 84.

SOPCONTAINER
Under perioden 4 okt – 9 okt kommer det att stå en
sopcontainer i hörnet Ö Kvarngatan – Ö Bergsgatan.
I den kan medlemmar slänga grovsopor. Till
grovsopor hör dock INTE elektriska apparater och
miljöfarligt avfall, typ målarfärg och andra kemikalier.

BALKONGINGLASNING

TRÄDFÄLLNING

Enkäten som sändes ut till samtliga
medlemmar i augusti-september
besvarades av 28 medlemmar,
innebärande en svarsfrekvens om 62%.

Det stora Almen på bilden som står bakom
cykelstället har drabbas av almsjuka och kommer att
fällas under hösten

Av dessa 28 svarade 12 JA på frågan
”Kan du tänka stödja ett beslut om
inglasning av balkonger, som om du
har balkong, innebär en kostnad för
dig…”
13 medlemmar svarade NEJ på samma
fråga.
5 medlemmar lämnade in enkäten men
svarade inte på denna fråga.
17 medlemmar besvarade inte enkäten
alls.
Om vi antar att dessa 17 skulle svara
och alla svara JA (knappast sannolikt),
skulle JA-sidan komma upp i 64%.
För ett stämmobeslut krävs 2/3-dels
majoritet, dvs 67%, för att starta ett
inglasningsprojekt..
Med anledning av detta resultat har
styrelsen beslutat att inte gå vidare i
frågan.

