
 
 

                       

 
 
 

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

Hej alla medlemmar, 
JULGRANEN 
är på plats och det är bara att komma med några av de vanliga förmaningarna: 

- Ha koll på tända ljus. Släng inte granen på gatan. Lägg julklappspapper i återvinningen (annars blir det 
väldigt fullt i vår egen soptunna) och sist men inte minst: Var snäll mot Din granne. Ja, alla förresten! 

 
BALKONGER MOT GÅRDEN 
På extrastämman beslutades att vi går vidare med projektet att kunna bygga balkonger/franska fönster mot 
gården från Rutger Fuchsgatan och Östgötagatan. Har Du frågor – kontakta Stefan Renold eller Micke 
Englund via styrelsemailen. Info kommer att läggas upp på hemsidan. 
 
KUNGSBALKONGER 
Vi genomför en undersökning av standarden på våra kungsbalkonger. Vi börjar med en pilot på Rutger 
Fuchsgatan för att undersöka täthet, hållbarhet och säkerhet. Utifrån resultatet fattar styrelsen sen beslut om 
hur vi går vidare med övriga kungsbalkonger. Ställningar längs Rutger Fuchsgatan sätts upp vecka 3 och 
arbetet kommer att hålla på i två/tre månader. Arbetet är föranlett av att flera betongpelare är trasiga och kan 
ramla ned. Vare sig det eller läckage till grannen under får hända! 
 
BREDBAND MED FIBER 
Installation och driftsättning pågår. Läs mer på hemsidan samt utskick från Ownit! 
 
OVK 
Vi får många frågor kring ventilation, luftkvalitet m.m. och har låtit Peter Sotare göra en omfattande 
undersökning i samband med OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Vi har fått nedslag och resultatet 
sammanställs så att vi kan planera för hur vi som förening och BR-ägare skall åtgärda. Vet du med Dig att Du 
byggt för ventilationskanaler i t.ex kök så kommer detta att behöva åtgärdas. Hela ventilationssystemet 
kommer i obalans och påverkar andra i fastigheten. 
 
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 Ringvägen112 eller skicka ett mail till styrelsen@treportaler.se.  
 
En riktigt GOD JUL ett GOTT NYTT ÅR 
önskar vi alla våra grannar på Rutger Fuchsgatan, Ringvägen och Östgötagatan!! 
 
Styrelsen genom Cecilia, 070 378 2290  


