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Vad har hänt sen sist  

Sommaren börjar närma sig slutet och vi hoppas ni alla har haft en skön  

sommar trots Corona.

I juli  hade vi vår digitala 

föreningsstämma och vi 

fick också en ny styrelse. 

Anders Nylén RF avgick 

som ordförande och som 

ny ordförande valdes 

Annika Gustavsson RV. 

Övriga styrelse-

medlemmar samt 

protokollet finns på vår 

hemsida. Det var som 

vanligt ganska få 

deltagare så hör gärna av 

er vad vi i styrelsen kan 

göra för att fler ska delta.  

I juli blev även 

renoveringen av kungs-

balkongerna klara, 

bygget fortskred enligt 

planen.  

I samband med 

balkongerna gjordes även 

tät- och lagningsarbeten 

på taket så förhoppnings-

vis behöver vi inte 

renovera det än på några 

år. 

I sommar  har vi haft 

påhälsning vid ett flertal 

tillfällen av råttor, så det är 

viktigt att inte lämna mat, 

disk eller sopor ute på 

gården. Vi har kontaktat 

Anticimex 

Vi har  vid några tillfällen 

haft oönskad aktivitet på 

taket. Bla har det klottrats 

till en kostnad för oss alla 

på drygt 30 000kr. Det är 

polisanmält men frågan är 

hur personerna kommer 

upp på taket. Är det 

någon som vet så hör av 

er till styrelsen. 

Allt fler barnfamiljer 

flyttar in i vår fastighet så 

för att alla ska få plats 

med sina barnvagnar i 

barnvagnsförrådet vore vi 

tacksamma om ni kunde 

respektera att inte förvara 

annat än barnvagnar där 

Några aktiviteter framöver 

Styrelsen har flera aktiviteter och ärenden att genomföra framgent. 

Av dessa kan vi nämna några nedan

Gemensam städdag  

sep/okt 

Försäljning av hyresrätten 

på Rutger Fuchsgatan 

Revidera underhålls-

planen för fastigheten 

Komplettera och förbättra 

målning på vädrings-

balkongerna Ringvägen 

Ventilation. Under hösten 

kommer styrelsen att 

arbeta med frågor som rör 

ventilationen i huset. 

Detta så att lägenheterna 

i samtliga uppgångar i 

fastigheten klarar de 

lagstadgade krav som 

finns. Peter Sotare har 

lämnat förslag på 

åtgärder som kan vidtas 

och vi kommer att ta 



 

extern experthjälp för att 

omsätta dessa förslag i 

konkreta åtgärder som 

ska genomföras. Från 

styrelsen kommer Peter 

Kempinsky och Christoffer 

Storkaas att hålla i 

projektet 

Nästa styrelsemöte den 17 

september 

 

Vi har fått nya medlemmar och vi hälsar 

dom välkomna till oss: 

Phillipe Lehmann och Alina Lundberg Ringvägen  

 

Styrelsen 

Presentation av styrelsemedlemmar, 

övriga ledamöter i kommande nyhetsbrev

 

Annika Gustavsson, Rutger 

Fuchsgatan, Styrelsens 

ordförande 

   

  

Peter Kempinsky, 

Östgötagatan Styrelsens vice 

Ordf, Sekreterare samt ansv 

ventilation 

   

 

Christoffer Storkaas, 

Östgötagatan Ord styrelse-

ledamot,Ansv El Vatten o 

Värme samt Ventilation  

 

Om det är något ni undrar över eller vill förbättra i föreningen så kontakta styrelsen 

via brevlådan på Ringvägen 112 eller skicka ett mail till styrelsen@treportaler.se. 

Styrelsen träffas minst en gång i månaden förutom i juli (läser alltid email) 

 

 

Bästa hälsningar från Styrelsen genom Agneta 

 
Nyhetsbrevet anslås i porten, lämnas ut i brevlådorna och finns att ladda ner på föreningens hemsida: 
www.treportaler.se If you cannot read this in Swedish, have someone translate or contact the Board 
atstyrelsen@treportaler.se as some of the information may require an action from you as a resident. 
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