
 

                                        

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

 
Hej alla medlemmar, 

ÅRSSTÄMMA 
Onsdagen den 20 maj kl 19.00 är det årsstämma på Cafe Blecktornet. Kaffe och bullar finns uppdukat från 
18.00, då styrelsen är på plats. Kallelse får Du i brevlådan tillsammans med det här nyhetsbrevet. 
Årsredovisning distribueras i brevlådorna innan mötet. Hjärtligt välkomna! 
 
VÄLKOMMEN 
Till nya medlemmar i BRF: 

 Lotten Skeppstedt och Johan Henriksson, Ringvägen 112, 4tr (3/2) 

 Frida Eklund och Gustaf Ärlestig, Östgötagatan 70, 1tr (14/11) 

 
TVÄTTMASKINER 
Vi har bytt ut tvättmaskinen och torktumlaren i den ”lilla” tvättstugan. På plats finns nu nya maskiner från 
Electrolux. Fräschare och energisnålare.  
 
HISSAR 
Ny hissdörr på Ringvägen. Åtgärder på samtliga dörrar för att förhindra att stenar fastnar i dörr-rännan så att 
inte dörren stängs. 
 
INVENTERING GÅRDEN 
Håller på att genomföras för att utreda om den behöver förstärkas – och i så fall hur mycket. Vår gård är tak till 
en bilverkstad vi hyr ut, så vi vill vara säkra på att hållfasthet och täthet är som det ska. Mer information 
allteftersom 
 
MEDLEMMAR I HSB 
Föreningen är medlemmar i HSB (en s.k. äkta förening). Det innebär att vi som förening kan få hjälp och stöd 
från HSB. Våra stadgar kräver inte att man som boende är medlem i HSB. Vill man ändå det, för att t.ex få 
tillgång till en mängd olika medlemsförmåner och rabatter, betalar man en nedsatt avgift på 200 kronor per år. 
Individuella medlemmar betalar också en insats på 500 kr som återbetalas då man lämnar som medlem. 
Referera då till att Du är medlem i HSB-föreningen Kungshuset Tre Portaler.  
Läs mer på: http://www.hsb.se/stockholm/medlem/privatperson/ 
 
VÅRSTÄDNING 
Söndagen den 10 maj träffas vi vid 10-tiden för att fräscha upp gården inför sommaren. Rabatterna skall göras 
i ordning, utemöblerna och grillen tas fram. Det finns fika för alla som deltar. 
 
 

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   

http://www.treportaler.se/
mailto:styrelsen@treportaler.se

