
 

                                        

 
Nyhetsbrevet anslås i porten, det lämnas ut i brevlådorna och kan laddas ned från www.treportaler.se 
If you cannot read this in Swedish, please contact the Board at styrelsen@treportaler.se as some of the information requires an action 
from you as a resident. 

 
Hej alla medlemmar, 

INFORMATION 
Just nu är det mycket information och många lappar i brevlådorna som kommit ut sedan förra nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet fylls snabbt 
med information och vi kommer därför fortsättningsvis hänvisa till hemsidan där mer utförlig information finns. På hemsidans första sida 
finns en högerspalt med kort info om senaste inläggen och en referens till vart Du kan läsa mer. Titta där ibland! Självklart kommer 
Nyhetsbrevet finnas kvar. 
 
Sammanfattning utskick, lappar i brevlådorna eller i trappuppgångar 

- Från Peter Sotare: Man går igenom fastigheten för att åtgärda anmärkningar från den Obligatoriska Ventilations-Kontrollen 
(OVK) som gjordes i slutet av förra året. Rutger Fuchsg 26/3. 

- Från Haggrens Rör: Stamspolning genomfördes vecka 11. 
- Från Ownit: Information om gruppavtal för digital TV med Ownit. 
- Från BRF: Avgiftshöjning från 1 april. Se www.treportaler.se\Medlemsinformation 

 
FÖRENINGSSTÄMMA 
Årets föreningsstämma är onsdagen den 18 april. Kallelse lämnas ut senast den 4 april.  
 
IPTV OCH BREDBAND 
Det är kutym att bredband och TV ingår i avgiften i en förening, så även för Kungshuset Tre Portaler. Läs mer på 
www.treportaler.se\TV-lösning. 
 
EGNA BALKONGER 
De på Ringvägen med fönster mot gården har lämnat in en motion till styrelsen för att utreda och söka bygglov för mindre balkong 
istället för franskt fönster som vi beslutade om på extrastämman i december. Detta är helt i enlighet med våra stadgar och gruppen har 
nu på sig att sätta samman ett beslutsunderlag inför en extra stämma om detta. Till viss del påverkar detta tidplanen för det övriga 
projektet som fortskrider enligt stämmobeslut. I skrivande stund vet vi inte hur mycket, men inom kort kommer inbjudan till ett 
informationsmöte i ärendet. All annan information om balkongerna läggs fortsättningsvis ut på www.treportaler.se/Balkonger mot 
gården - håll Dig uppdaterad där. 
 
TERRASSER 
Vi åtgärdar just nu ett läckage på en av takterrasserna. Arbetet kommer att påbörjas inom den närmaste tiden och det innebär att en 
ställning byggs från gården och upp längs väggen från gårdsdörren mot Ringvägen och mot Rutger Fuchsgatan. Berörda grannar 
kommer besökas eller få information via hemsidan. 
 
KUNGSBALKONGER 
Arbetet fortskrider i långsammare takt med den utvalda pilotbalkongen än vi hoppats pga ombytligt vinterväder. Man har undersökt 
bottenplattan och den verkar vara i bättre skick än vi befarat. Just nu pågår diskussioner med Stadsbyggnadskontoret om räckets 
utformning då nya lagkrav gör att det inte kan se ut precis som det gjort förut.  
 
FRÅGOR?  KOMMENTARER! 
Gå inte och fundera över saker om fastigheten. Kanske finns svaret på hemsidan eller via FB.  
Kontakta annars styrelsen via brevlådan på Ringvägen 112 eller skicka ett mail till styrelsen@treportaler.se.  
Styrelsen träffas minst en gång i månaden förutom i juli (vi läser alltid email) 
 
Styrelsen genom Cecilia (070 378 2290) 
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