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Styrelsen åter på plats 
På onsdagen genomfördes höstens första styrelsemöte. Nu med vår nye ekonomiansvarige, Aleksandar, på 
plats. Vi kan konstatera att vi har flera större underhåll och renoveringar som ligger framför oss i närtid; 
fönsterrenoveringar, OVK, hissrenoveringar samt stambyte. Utöver dessa omfattande frågor finns det 
begränsade möjligheter för styrelsen samt därtill begränsade ekonomiska förutsättningar att driva andra större 
projekt. Detta kan det vara bra att det råder en samsyn runt samt behoven av att prioritera just ovan nämnda 
renoveringar.  
 
Vi vill även påminna om att protokollet från årets föreningsstämma finns anslaget i samtliga uppgångar. Det 
beslutades om en ny förtroendepost som kallas nyckelansvarig. Detta handlar alltså om att kunna administrerad 
vårt nya digitala nyckelsystem och lägga på och ta bort behörigheter vid behov. 

Renovering av fönster in mot gård - uppdatering 
Det finns egentligen inget nytt att informera om avseende fönsterrenoveringarna annat än att påminna om det 
som tidigare sagts. Företaget ska återkomma med en mer exakt tidsplan vilket de ännu inte gjort, men att det 
tidigare sagda är september/oktober och att det snarare lutar åt oktober. Då kommer man börja med byte av 
trälister. Oktober närmar sig och vi vill därför uppmana alla att hålla lite extra koll på eventuella lappar som 
dimper ned i brevlådan då det kan handla om information om när man som lägenhetsinnehavare behöver vara 
hemma etc. Om man vet med sig redan nu att man har för avsikt att vara borta en längre period under hösten 
kan det alltså vara klokt att prata med någon granne som kan vara back-up för access till lägenheten. 

Gårdsbelysningen 
Vi är många som varit både konfunderade och irriterade på gårdsbelysningen och dess relä som tycks leva ett 
eget liv. HSB har varit här flera gånger men uppenbarligen inte lyckats lösa problemet än. Styrelsen har därför 
beslutat att själva ta in en elektriker som ser över detta och förhoppningsvis löser det en gång för alla. Detta 
betyder att ni som medlemmar inte ska felanmäla just gårdsbelysningen till HSB för närvarande då vi inte vill 
bli dubbelfakturerade för något vi valt att försöka lösa själva. 

Höststädning 
Trädgårdsgruppen kommer att komma ut med information om när årets höststädningen kommer att genomföras 
samt på vilket sätt. 
 
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.  


