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Renovering av fönster in mot gård – arbetet fortskrider
Fönsterrenoveringen fortskrider. De blir klara med MP 19 sannolikt den här veckan och har dessutom påbörjat
arbetet i Gårdshuset. För egen del upplevde jag (Lisa) att hela processen i vår lägenhet gick mycket smidigt och
vi hoppas att det är så för er övriga också. Vi vill fortsatt påminna om vikten av att antingen vara hemma när
det är dags för målning av dina fönster eller lämna nyckel till Mats Janson (MP 21) när du fått information om
att det är dags för dina fönster.

Hissbyten
Nu är året kommet för när den efterlängtade och välbehövda hissrenoveringen ska påbörjas. Företaget som ska
genomföra detta heter Elevate och det har skickat in följande tidsplan MP 19 v 7-11, MP 19A v 12-16, MP 21 v
11-15, Tim 33 v 16-20.

Soprummet – en uppdatering
Styrelsen har idag beslutat att arbeta vidare med att ta in offerter för att sätta in kamera i soprummet samt att
sätta lås med inpassage via blipp. Om det efter detta fortfarande inte fungerar kommer vi som nästa åtgärd ta
bort extrasorteringen för att minska risken att man slänger fel eller missförstår vad som får slängas var.

Uthyrningsrummet ska hyras ut
Vi har tidigare informerat er om att styrelsen undersöker möjligheten att hyra ut uthyrningsrummet under en
längre fast period. För närvarande för vi samtal med ett uthyrningsföretag för att ombesörja detta.

Extrastämman maa stambytet skjuts fram
Vi har tidigare påannonserat att vi skulle kalla till en extrastämma v 4 för att ta beslut om att genomföra
stambytet. Med anledning av den rådande smittspridningen i samhället tog vi idag beslut om att skjuta fram
extrastämman till senare i vår. Vi tror att det är viktigt vid just det här tillfället att man kan vara fysiskt
närvarande för att få ställa de eventuella frågor man kan ha som medlem och att alltså inte sköta den
extrastämman digitalt. Det behövs, som tidigare informerats om, 2/3-majoritet som röstar för ett stambyte vid
det tillfället. Så snart vi vet hur det blir med pandemin kommer vi att besluta om ett datum som vi kommer att
meddela er med så god framförhållning som möjligt. Kallelse kommer därefter i ordningen som stadgarna
säger.

