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Höstens trivseldag 29/10 
Traditionsenligt samlas vi på Storgården den 29/10 kl. 11.00 till 13.00 för att göra fint på gårdar och i 

huset, samt för att umgås med grannar, gamla som nya. Som vanligt avslutas det med varm korv och 

bröd samt dryck. Väl mött. 

Frivilligt kapitaltillskott 
En ny omgång av frivilligt kapitaltillskott planeras till 31 mars 2018. En arbetsgrupp inom styrelsen är 

utsedd, mer information kommer senare.  

Säkerhetsdörrar till lägenheter 
Tillräckligt många av våra medlemmar har visat intresse av att köpa en ny säkerhetsdörr eller extralås 

till lägenheten för att arbetsgruppen kan gå vidare med att ta fram ett erbjudande. Detta erbjudande 

ska gälla alla lägenheter som önskar köpa en ny dörr eller extralås oavsett om man anmält intresse 

eller inte.  

Grön sandlåda i trapphuset nr 14 
Styrelsen önskar komma i kontakt med de som har information om hur den gröna sandlådan utanför 

port 14 hamnat på plan -2 där den hittades den 13/9. Förutom att lådan var tung innehöll den 

diverse kläder och andra saker.  

Obehöriga i trapphuset nr 14 

Tack Christina och Bosse för att ni uppmärksammade en obehörig i trapphuset och därigenom fick 

hen att ge sig av 

Styrelsen hälsar välkommen till 
- Johan Lindersson som flyttat in i lägenhet nr 56, Fatburs Kvarngata 4 

- Jeanette och Andrew Davies som flyttat in i lägenhet nr 06, Fatburs Kvargata 2 

- Fredrik Claesson som flyttat in i lägenhet nr 32, Fatburs Kvarngata 4 

Får du nyhetsbrevet i brevlådan? Anmäl epost om du har! 
Om du har en epost-adress är det bra om du anmäler den till styrelsen så vi kan skicka ut 

nyhetsbrevet elektroniskt till dig. Det spar både administration och miljö! Maila till 

magnus_p@outlook.com så läggs adressen in i systemet. 

Med vänliga hälsningar från styrelsen 
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