
 

                                        

 
Nyhetsbrevet anslås i porten, det lämnas ut i brevlådorna och kan laddas ned från www.treportaler.se 

 
Hej alla medlemmar, 

 
 
RENOVERING AV GÅRDEN 
På hemsidan finns nu en flik som heter ”Renovering gård 2015”.  
Där finns information om gårdsrenoveringen. Både planer och ritningar samt fortlöpande information om vad 
som händer. Vår entreprenör GW Asfalt sätter också upp lappar i portarna när det finns information som är 
viktig för er. 
 
Några av er inkommit med bra förslag om helt andra saker som styrelsen sagt att vi skall utvärdera. Av 
förståeliga skäl kommer vi avvakta allt sådant under den tid renoveringen pågår för att kunna fokusera på att 
projektet drivs som det ska. 
 
UTHYRNING I ANDRA HAND 
Många av er har säkert läst om ett uppmärksammat mål i Hyresnämnden om en person som hyrt ut sin 
lägenhet genom Airbnb. Praxis i vår förening är att vi tillåter uthyrning av mer permanent slag - det skall finnas 
ett skäl och det skall vara tidsbestämt. 
 
Varför det? 
En förening som vår (med låga hyror) bygger på att vi själva hjälper till med delar av skötsel och underhåll - det 
kan vara allt från styrelsearbete till särskilda projekt, snöskottning, skötsel av trädgård eller något så enkelt 
som att respektera hur vi slänger våra sopor eller att vi städar undan efter oss när vi använt grillen. Vi vill att 
den som äger lägenheten också själv bor i den. Vi vill att fastigheten skall vara ett bostadshus där vi känner 
våra grannar, inte ett hotell.  
 
Det är den policy som gäller. Om Du vill hyra ut i andra hand så skall Du ansöka om det till styrelsen. 
Ansökningshandlingar finns på hemsidan och med nya uthyrningsregler är kraven för att hyra ut väldigt 
liberala. 
 
VÄLKOMNA 
Till nya medlemmar i BRF: 

• Filip Gonzales Hermansson, Johan & Paula Höök, Ringvägen 112, 5tr (14/8) 
 
FRÅGOR?  KOMMENTARER! 
Gå inte och fundera över saker om fastigheten eller lägenheten. Kontakta styrelsen genom brevlådan på 
Ringvägen 112 eller skicka ett mail till styrelsen@treportaler.se.  
 
Styrelsen genom Cecilia 
070 378 2290   


