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Nya Stadgar: Vid årsmötet, och sedan på den extra föreningsstämman röstade föreningen igenom nya 

stadgar. För de som är intresserade finns de att läsa (eller ladda ner) på vår hemsida. Annars kan ni gärna 

vända er till styrelsen om ni vill ha ett exemplar. 

 

 

Bredband/TV och telefoni: Gruppavtalet med Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) har nu trätt i kraft och vi 

hoppas ni fått den utrustning och den hjälp ni behövt från Telenor. Som vi tidigare informerat om kommer 

föreningen från och med juni månad ta ut en extra obligatorisk avgift om 150 kronor/månad, och ni hittar den 

posten på er avgiftsräkning. Denna påminnelse gäller speciellt oss som använder oss av gamla inbetalningar i 

internetbanken och bara ändrar referensnumret.  

 

 

GDPR: Även bostadsrättsföreningar drabbas av det här nya EU direktivet, och ni kommer snart att få ut 

samtyckesblanketter. Eftersom vi behöver kunna behandla era telefonnummer och emailadresser så vi kan nå 

er, exempelvis om en skada skulle uppstå i lägenheten, behöver vi ditt samtycke och det ger du genom att 

skriva under blanketten och returnera den till oss. Om du inte ger ditt samtycke kommer styrelsen hädanefter 

enbart kunna kommunicera med dig per post. 

 

 

Skorstensarbete: Några av er kanske sett att skorstenen på C-huset kapats. Detta gjordes eftersom 

frostsprängningar upptäckts i murbruket, men efter avkortningen ska resterande skorsten kunna stå ut med 

både väder och vind ett tag till. 

 

Isolering: Under sommaren kommer Eniva att tilläggsisolera vindarna i föreningens hus. Detta gör man för att 

uppfylla Boverkets rekommendation på 50 cm i total tjocklek. Åtgärden kommer att leda till lägre 

energiförbrukning och ökad boendekomfort i husen. 

 

Sommarledigt: Under perioden 18 juni – 6 augusti har styrelsen inga regelbundna möten, men självklart kan 

ni nå oss via mail, telefon eller genom att lämna en lapp i brevinkastet på Lantmätarvägen 15. 

 

Och med det önskar vi i styrelsen er alla en riktigt 

trevlig sommar! 

 

 


