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Styrelsemöten  18 aug kl 19 
Vårstädning 8 maj 
Årsstämma  26 maj kl 18  

Hyra extra förråd/lokaler 
Detta är en fråga som brukar ställas med viss regelbundenhet, men då det varit en del byten på sistone av 
lägenhetsinnehavare passar vi på att fråga igen hur efterfrågan på att hyra extra förrådsutrymme ser ut. Det 
finns även en större lokal som går att hyra (ca 16 kvm med ”riktig” dörr i källaren på Tim 33). Hör av er till 
styrelsen om intresse finns. 

Felanmälan till HSB som medlem 
Styrelsen vill dels påminna om varje medlems möjlighet att själv kontakta HSB och göra felanmälan om det ex 
hänger istappar från taken, är fel på skymningsreläet, portöppnare som inte fungerar etc. Och dels vill vi passa 
på att påminna alla medlemmar om vilket ansvar respektive lägenhetsinnehavare har samt vad som ligger 
ansvarsmässigt på föreningen. Grovt kan man säga att allt ovan golv inklusive el är respektive 
lägenhetsinnehavares ansvar. Radiatorerna ansvarar dock föreningen för. Detta betyder att ex stopp i vattenlås 
eller sotning av rökgångar ankommer på respektive lägenhetsinnehavare att bekosta. Det betyder även att man 
inte får byta ut sina radiatorer på eget bevåg. 

Renovering av fönster in mot gård - uppdatering 
Styrelsen har beslutat vilket företag vi kommer att gå vidare med gällande fönsterrenoveringen och vi planerar 
för att detta ska kunna genomföras efter sommaren. En avgörande fråga innan detta slutligt beslutas är dock 
möjligheten att justera detta beslut utifrån om coronasituationen ändras. Vi kommer därför återkomma med 
slutgiltig information om detta före det att vi alla går på sommarledighet. 

Påminnelse om årsstämma 26 maj samt lite om vårstädningen 
Den 26 maj blir det årsstämma. Kallelse med motioner samt en digital version av årsredovisningen skickas ut 
inom kort. Ett fysiskt exemplar av årsredovisningen kommer att läggas i era brevinkast inför stämman så snart 
dessa har kommit. 
 
I lördags var det vårstädning – tack för fint arrangemang! Trädgårdsgruppen hade satt upp information inför 
detta. Mycket hanns med men det finns saker kvar att göra. Och det finns såklart fortfarande möjlighet att bidra 
med de delar som inte hanns med även nu efter själva vårstädningsdagen. Kolla på lapparna och se vad du kan 
bidra med. 

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.  


