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Styrelsemöten  10 mars kl 19 

31 mars kl 19 
5 maj kl 19 

Årsstämma  26 maj kl 18  

Kommande låsbytet 
Den låslösning som vi informerade om i förra medlemsutskicket fortskrider och arbetet med att installera detta 
påbörjas den 22 februari. Lösningen betyder att medlemmarna kommer att få tre sk taggar per lägenhet. Om 
man behöver fler än tre går det att beställa utifrån en motivering till behovet. Vi återkommer med mer 
information om detta. 

Återkoppling ang förvaring i portalerna och trappuppgångarna 
Styrelsens uppmaning om att sluta förvara barnvagnar och cyklar i portalerna i förra månadens 
medlemsinformation väckte en del reaktioner och uppmaningen har därtill inte hörsammats. Vi har fått frågor 
om var vagnen ska förvaras och svaret är i källaren eller i den egna lägenheten. Styrelsen förstår att det inte 
upplevs som optimalt, men det finns tyvärr inte någon annan lösning i dagsläget. Styrelsen har tittat på frågan 
återkommande under flera år. Bland annat uppdrogs och betalades HSB för en undersökning av alternativ plats 
för barnvagnsförvaring vilket man kom fram till inte gick. Styrelsen har även ställt en öppen fråga till 
medlemmarna tidigare om att engagera sig och driva frågan om alt barnvagnsförvaring men inte fått några 
frivilliga som velat arbeta med frågan. Möjligen finns det ett annat intresse för detta nu? Anledningen till 
undantaget för rullatorer är en avvägning av risk och mängd och det är en fråga som undersöktes under en 
längre tid. Antalet rullatorer är färre än antalet barnvagnar. Barnvagnar är dessutom en större brandfara då de 
typiskt sett innehåller mer textilier än en rullator. Om räddningstjänsten gör en inspektion kan vi komma att få 
böta upp mot 50 000 kr. Har vi råd att dra på oss sådana kostnader? Vilka ska stå för den kostnaden? Alla i 
föreningen? Även de som förvarar sin vagn inne i lägenheten? Ska kostnaden delas på de som just då förvarade 
sina vagnar i porten? De vagnar och cyklar som efter den 22 feb förvaras i portalerna kommer vi därför att be 
HSB att lappa. Om man efter det inte flyttar vagnen kommer HSB att flytta den till ett förvar. 

Uppdatering - förrådsinventeringen  
Alla förråd skulle vara märkta med tvättstugenumret före den 31 januari. Det har inte fullt ut gjorts varför 
inventeringen blir svår till omöjlig att göra. Styrelsen tittar på en annan lösning där ni kommer att tilldelas 
lappar att fästa på ert förråd. Det finns en efterfrågan på fler förrådsutrymmen och föreningen behöver få in mer 
pengar på de sätt som går inför stambytet. 

Årsstämman 26 maj och motioner 
En påminnelse om att motioner ska anmälas till styrelsen före februari månads utgång. 

E-postadress 
Glöm inte att anmäla till styrelsen på styrelsen@fatbursbrunnen.com om ni ändrat er e-postadress, om ni inte 
längre vill ha nyhetsbreven eller om ni är nyinflyttade och därför inte tidigare har anmält er adress till oss.  

 


