
 

                                 

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

 
Hej alla medlemmar, 

ÅRSSTÄMMA 18/5 
Den nya styrelsen ser ganska mycket ut som den föregående. Vi hälsar dock Micke Englund välkommen som 
ordinarie ledamot. Protokoll finns på hemsidan, styrelsens sammansättning på anslagstavlor i trapphusen. 
En enig stämma röstade för att godkänna det förslag till nya stadgar som presenterades. Enligt 
Bostadsrättslagen måste nya stadgar godkännas på två stämmor. Stadgarna klubbades igenom på den extra 
stämma som hölls den 13/6. Nu skall de registreras hos Bolagsverket innan de läggs ut på hemsidan. 
 
FACEBOOK 
Föreningen har nu en egen ”closed” FB-sida. Sök på Tre Portaler så kan Du ansöka om att komma med. 
Föreningens formella informationsflöde är fortfarande via nyhetsbrev och hemsida. På FB-sidan kan Du 
kommunicera med Dina grannar, utbyta info eller tips. Sidan blir alltså vad vi själva gör den till. 
 
PORTLÅS OCH NYCKELKOLVAR 
Portlåset på 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. 
Om nyckeln inte verkar fungera i nyckelkolven – för in den långsamt. Då skall det fungera. 
 
TVÄTTSTUGA & BOKNINGSTAVLA 
Den undre raden är till för att parkera tvättstuge-kolv om man inte vill boka en nästa tid. Använd den. Parkera 
inte på kvällstiden eftersom den tiden är mest efterfrågad. Tackar!! 
 
GÅRDEN 
Sommaren är här och i år kan vi till fullo använda vår nyrenoverade, nyplanterade gård. 

• Grillen samsas vi om. Obs! Lämna aldrig obevakad!! 
• Det finns dynor i förvaringsboxen och solstolar i kuren vid soptömningen 
• Välkomna att plocka av örtkryddor och jordgubbar  
• Blomvattning är något vi hjälps åt med. Skriv upp Dig på listan vid sopnedkastet 

 
VÄLKOMNA  
Till nya medlemmar i BRF:  

• Christina Hamberg på Östgötagatan 70, 6tr (1/6) 
• Mia Andersson & Carl-Philip Clevepil på Ringvägen 112, 4tr (7/6) 
• Amani Ziadi på Östgötagatan 70, 5tr (10/6) 

 
FRÅGOR?  KOMMENTARER! 
Gå inte och fundera över saker om fastigheten. Kanske finns svaret på hemsidan (ny flik Q&A). Kontakta 
annars styrelsen genom brevlådan på Ringvägen 112 eller skicka ett mail till styrelsen@treportaler.se.  
 
Med det önskar vi er alla en riktigt fin och solig sommar!! 
Styrelsen genom Cecilia, 070 378 2290  


