
 

                                        

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

 
Hej alla medlemmar, 

Hoppas ni alla haft en riktig fin och skön sommar. Gården och grillen har använts flitigt, vilket är jättekul! 
 
 
 
POLICY ANDRAHANDSUTHYRNING 
finns på hemsidan, likaså ett kort svar under Q&A. På hemsidan finns också formulär för ansökan som skickas 
till styrelsen. Generellt är regeln att uthyrning skall vara tidsbestämd och till en namngiven person. Eftersom vi 
håller kostnaderna nere genom att vi gör mycket själva, ser vi helst att den som äger lägenheten också bor i 
den. 
 
Och appropå att vi gör mycket själva… 
 
GÅRDSSTÄDNING 
Vi träffas söndagen den 2 oktober klockan 10 för att plocka undan gårdsmöbler och pyssla om växterna. 
Fredrika Miranda-Linné på Rutger Fuchsgatan är ansvarig. Vi avslutar med gemensam fika och korv-lunch på 
gården vid 12-tiden (den bjuder styrelsen på).  
 
Till lunchen får vi besök av KATARINA BRANDKÅR som berättar om brandsäkerhet i fastigheten och i våra 
lägenheter. Har vi tur tar de med sig brandbilen… 
 
Hjärtligt välkomna – Kom när Du kan och gå när Du måste! 
 
FACEBOOK: TRE PORTALER 
Föreningen har nu en egen ”closed” FB-sida. Sök på Tre Portaler så kan Du ansöka om att komma med.  
Ett känt problem hos FB är att sidan inte kommer upp trots sökning, knappa då in den här adressen: 
https://www.facebook.com/groups/1201673426532629/ eller maila styrelsen@treportaler.se. 
 
Föreningens formella informationsflöde är fortfarande via nyhetsbrev och hemsida. Gå gärna med i FB-
gruppen för att hålla Dig uppdaterad om aktuella saker som gäller närområdet eller fastigheten, t.ex grillen, 
tvättstuga, portlås, snöskottning och mycket annat. Vill Du informera om att Du ska ha kalas på gården till 
helgen – då är det här rätt forum. Vill styrelsen informera om att grillgasen är slut – då är det här rätt forum. 
Därför är det bra om så många som möjligt är med i gruppen. 
 
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.  
 
Styrelsen genom Cecilia 
070 378 2290  
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