
 

                                        

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

Hej alla medlemmar, 
Sommaren har äntligen fått fotfäste och det är dags att börja använda… 

 
GÅRDEN OCH GRILLEN 
Det är med spänning vi ser fram mot alla växter som nu börjar titta fram. Lämna gården och grillen som Du 
själv vill ha det när Du använder dem. Du ansvarar själv för att hålla ordning på Din cykel samt de leksaker och 
den sandlåda som Ditt barn använder. 
 
ÅRSSTÄMMA 
Vid årsstämman valdes bl.a. en ny styrelse. Några nya och flera gamla namn. Ordförande är Leif Carlsson på 
Östgötagatan. En lista på samtliga ordinarie ledamöter hittar Du på tavlan i trapphusen. Årsredovisning, 
protokoll och fullständig lista över styrelsens ledamöter hittar du på hemsidan. 
 
På årsstämman informerade vi även om 
MÖJLIGHET ATT BYGGA BALKONG MOT GÅRDEN 
Styrelsen har beslutat att ge Fästeb AB i uppdrag att förbereda handlingar för att söka byggnadslov. De tar 
dessutom fram material för att på ett bra sätt presentera förslaget på den extra föreningsstämma som krävs 
för ett sådant här projekt. Vi ansöker om maximalt antal, men alla kommer av praktiska eller estetiska skäl 
inte kunna få bygga balkong eller fransk balkong. Detta projekt finansieras helt av respektive bostadsägare. 
 
FIBERLÖSNING SOM ERSÄTTARE FÖR COMHEMs BREDBAND 
Styrelsen har beslutat att ge OwnIT i uppdrag att installera fiber i fastigheten. Vi är övertygade om att det är en 
både snabbare och mer framtidssäker lösning än vårt nuvarande internet. Arbetet kommer att genomföras 
under hösten och mer information kommer via utskick och på hemsidan. Vi är tacksamma att ha kunnige 
Joachim Ösgård på Ringvägen, som har tagit på sig att hålla i projektet. Styrelsen har beslutat att föreningen 
betalar installationen och att vi tecknar ett gruppavtal m.a.p bredband 1Gbit/s för 109 sek/mån/lgh. Detta 
kommer att tas ut på hyran samtidigt som var och en troligtvis sänker sina bredbandskostnader mer än så 
jämfört med dagens lösning. OwnIT kan även leverera kabel-TV (Canal Digital), IP-TV och telefoni.  
 
Säg inte upp några abonnemang än, men teckna Dig inte för långa avtal när det är dags att förlänga 
(föreningens ComHem-abonnemang är uppsagt per november 2018). 
  
VÄLKOMNA  
Till nya medlemmar i BRF:  

• Torbjörn	Kronblad	på	Rutger	Fuchsgatan	1,	6tr	(30/6) 
 

FRÅGOR?  KOMMENTARER! 
Gå inte och fundera över saker om fastigheten. Kanske finns svaret på hemsidan (ny flik: Q&A) eller via FB. 
Kontakta annars styrelsen via brevlådan på Ringvägen 112 eller skicka ett mail till styrelsen@treportaler.se.  
Styrelsen träffas första onsdagen i månaden förutom i juli. Vi läser dock mail hela sommaren 
 
Med det önskar vi er alla en riktigt solig och skön sommar! 
Styrelsen genom Cecilia (070 378 2290)  


