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

Hej alla medlemmar, 
 

NYTT ÅR, NYA UTMANINGAR… 
Den här gången skall jag försöka skriva om annat än våra balkonger, terrasser m.m. Men lite måste det bli. 
 
VINDSTERRASSER, KUNGSBALKONGER, VÄDRINGSBALKONGER, EGNA BALKONGER 
Som ni märker är de flesta byggnadsställningarna nedtagna. Kvarstår en terrass på plan sex (den som startade allt det här). Där håller 
man på att slutföra arbetet och planen är att det skall vara klart i mars. 
 
…och då sätter vi igång att bygga balkonger för de som valt att bygga sådana. Det arbetet skall vara klart innan sommaren så att 
gården kan bli en skön plats för umgänge och avkoppling igen. 
 
Själv ser jag mest fram mot att få fönstren putsade efter alla byggnationer. Då kan jag dessutom se den fina gården igen. 
 

Information skall ni få genom de kanaler som finns beskrivna på hemsidan. Använd dem om Du har synpunkter eller frågor. 
 
DET SOM GÖMS I SNÖ 
kommer upp i tö. Men först blir det is. Och kanske mer snö. Och is igen… 
 
Vi har ingen snöskottningstjänst utan det hänger på att vi medlemmar håller gångarna på gården fria. Det finns snöskyfflar på gården. 
Använd dem någon gång ibland. Det finns också en hink med grus vid sopnedkastet. Släng gärna ut några nävar över isgatan när Du 
har vägarna förbi. 
 
 
FÖRENINGSSTÄMMA 9 APRIL 
Tisdagen den 9 april kommer årets föreningsstämma att gå av stapeln. En formell kallelse kommer i brevlådan 2-4 veckor innan mötet. 
Ni kommer också få årsredovisningen i brevlådan. Efter mötet läggs årsredovisningen ut på hemsidan. 
Vi jobbar hårt på att få dit Peter Sotare för att berätta om ventilation och OVK. Inget klart än, men bara det ett skäl att boka in den 9/4 i 
kalendern. 
 
Sista datum för att lämna in motioner finns i stadgarna – som finns på hemsidan. 
 
STYRELSE 
Just nu går vår valberedning (Micke Lundin och Per Frykholm) och knackar dörr för att hitta hågade kandidater till olika 
styrelseuppdrag. Glöm inte bort att det här är vår gemensamma fastighet som vi skall förvalta. Troligtvis är det Ditt livs största 
investering. Det är ett bra sätt att lära känna fastigheten och Dina grannar, dessutom får Du möjlighet att vara med och påverk vad som 
händer och hur det skall göras. Kanske är det Din tur att bidra!?! 
 
 
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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