
 

                                        

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

 
Hej alla medlemmar, 

ÅRSSTÄMMA 
Boka onsdagen den 18 maj för årets föreningsstämma. Vi träffas vid 18-tiden på Café Blecktornet där vi 
bjuds på kaffe och hembakta bullar och tillfälle att umgås och prata. Klockan 19 börjar själva årsstämman. 
Kallelse med dagordning samt årsredovisning delas ut i brevlådorna innan mötet. 
Valberedningen jobbar för fullt. Tänk på att Din lägenhet troligtvis är Ditt livs största investering. Ta hand om 
Din investering genom att engagera Dig i styrelsearbete. Det är ett bra sätt att lära känna vår fastighet! 
 
GÅRDSSTÄDNING 
Boka även in den 15 maj i din kalender för då är det gårdsstädning och dags att ta fram utemöbler, grill m.m. 
inför sommaren. 
 
GÅRDSGRUPP OCH PLANTERING 
Gårdsgruppen arbetar febrilt med att planera vilka växter vi skall ha i de nya rabatterna. All hjälp mottages 
tacksamt. Vill du hjälpa till - prata med Fredrika Linné på Rutger Fuchsgatan 1 nb (eller via mail till styrelsen)  
 
PORTLÅS RINGVÄGEN 
sitter lågt och registrerar därför ibland feltryckningar. Lättast är om Du använder en ”nyckel-tag”. Den kan Du 
beställa via styrelsemailen och sen hämta ut och betala hos Söderlås. 
 
54 FIMPAR 
på gården en söndagsmorgon är INTE ok. Rökning på gården eller balkongerna är inte tillåtet, det gäller alla – 
boende och besökare! 
 
POLICY STÖRANDE GRANNAR 
Dokument finns nu på hemsidan. Prata i första hand med varandra – det brukar lösa det mesta.  
 
VÄLKOMNA  
Till nya medlemmar i BRF:  

 Julia Björklund & Pyam Torkamani på Ringvägen 112, 1tr (1/12) 
 Annika Frolov på Rutger Fuchsgatan 1, 5tr (15/1) 
 Maria Dackeborg & Martin Morris på Ringvägen 112, bv (12/2) 
 Fredrik Josefsson och Tove Nilson på Rutger Fuchsgatan 1, 1tr (1/4) 
 Jan Linder & Suzanne Tjäder på Östgötagatan 70, 4tr (15/4) 

 
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  
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