
 

 
 
Hej alla medlemmar, 
 
Här kommer Nyhetsbrev nr 2 som anslås i porten, finns på BRF:s hemsida och inledningsvis lämnas ut 
i brevlådorna.  
Meddela namn, mailadress, lgh-nummer till styrelsen@treportaler.se om Du vill få nyhetsbrevet via mail 
 

Vi har också skaffat en hemsida: www.treportaler.se. Givetvis är den än så länge rätt tom, men skall på 
sikt innehålla information om fastigheten, länkar till protokoll och budget, historia, bilder… 
 
Skicka tips på saker att skriva om på hemsida eller nyhetsbrev till styrelsen@treportaler.se 
 
HÖSTSTÄDNING & GÅRDSFEST 
Snart dags att ställa undan trädgårdsmöbler och förbereda gården inför vintern. Som tack till alla som 
jobbat eller vill umgås i största allmänhet avslutar vi med lite enkel mat & dryck som BRF bjuder på. Ett 
särskilt tack till Gårdsgruppen som tar hand om våra växter!! Datum för städning anslås i portarna. 
 
INBROTT 
Det är tråkigt för oss alla, och jobbigt för den som drabbas av inbrott! 
Vi har gjort ett antal åtgärder för att stärka skyddet mot inbrott. Dessa införs stegvis för att bättre se 
effekten av dem. 

 Portkoden har bytts. Plan på att byta hela låssystemet samt införa lås till gårdsportarna  

 Brytskydd monteras på källardörrar samt automatisk dörrstängning  
 
Bästa sättet att skydda sig är ändå att se till att dörrar till källaren är stängda och att ha ordentligt lås på 
sitt källarförråd. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig (dvs lättsåld) egendom i källaren  
 
SOPOR 
Glöm inte att sopnedkastet är till för hushållssopor. Tidningar, glas, kartong, plast, plåt och batterier 
skall slängas i återvinningsstationen på Östgötagatan. Det är inte bara bra för miljön utan också för 
ekonomin i vår förening. 
 
GASLÄCKA 
Fortum har åtgärdat en mindre gasläcka som upptäcktes under sommaren. 
 
STÄDNING 
Vi har sagt upp städkontraktet för omförhandling. 
 
Det var allt för den här gången – hör av Dig om Du har frågor eller synpunkter! 
 
Styrelsen genom Cecilia 


