
 

                                        

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

 
Hej alla medlemmar, 

 
ÅRSSTÄMMA 
Vid årsstämman valdes bl.a. en ny styrelse. Några nya och några gamla namn. En lista på ordinarie ledamöter 
hittar Du på tavlan i trapphusen. Ny ordförande är Leif Carlsson på Östgötagatan. Årsredovisning, protokoll 
och fullständig lista över styrelsens ledamöter hittar du på hemsidan. 
 
VATTENLÄCKA 
Tyvärr har vi haft en vattenläcka på plan 6 på Östgötagatan. Även trapphuset på plan 5 har skadats. 
Byggfläktar finns på plats och renovering pågår. 
 
RENOVERING AV GÅRDEN 
Styrelsen har nu fattat beslut att genomföra en renovering av gården och har valt entreprenör. Arbetet kommer 
att starta i augusti så vi får sommaren på oss att använda gården. När vi väl sätter igång kan vi inte använda 
gården alls. Det innebär bl.a. att alla cyklar måste flyttas. Två arbetsgrupper finns: En projektgrupp under 
ledning av Ulf Östberg och en grupp om gårdens utformning som Christina Svanberg Johnsson håller i. 
Mer info kommer innan vi sätter igång på allvar. 
 
NY HYRESGÄST - BILVERKSTAD 
Vi hälsar en ny hyresgäst, och med samma typ av verksamhet, välkommen till Östgötagatan 
 
ANDRAHANDSUTHYRNING 
Nya regler innebär inte att det är fritt fram att hyra ut sin bostadsrätt. Du måste fortfarande ansöka hos 
föreningen och få godkänt. Info och blankett för ansökan hittar Du bl.a. på hemsidan. Prata gärna med 
styrelsen om Du är osäker på vad som gäller. 
 
OBJUDNA GÄSTER 
Tack till er som håller ögonen öppna och även rapporterar när ni ser/sett främmande personer på gården. Vi 
vill helst behålla grill, cyklar och det vi har i våra källarförråd. Står källardörrarna öppna – stäng dem! 
 
ANDRA OBJUDNA GÄSTER 
är råttor. De finns givetvis, men vi vill helst inte se dem i huset eller på gården. Ställ ALDRIG sopor utanför 
dörren i trapphuset eller vid sopnedkastet.  
 
HA EN FIN SOMMAR ALLIHOP 
Njut av gården, blommorna, grillen. Plocka av örterna. Ser blommorna lite torra ut – ge dem gärna lite vatten! 
 
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   
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