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Garagestädning 

Den 7:de juni kl 08.00 skall alla mc/bilar vara 
ute ur garaget då vi tillsammans med brf 
sjöstaden beställt sopning av golvet. Vid kl 18  
beräknar städfirman vara klara.  

 

Omärkta cyklar 

På städdagen ställdes en omärkt cykel och tre 
omärkta barncyklar ner i cykelförrådet i 
källaren. Dessa märktes med en tejp med 
städdagens datum. Saknar du din cykel? Kolla 
i så fall i cykelförrådet och ta bort 
märkningen om det är din cykel. Om 
märkningen sitter kvar efter 3 månader 
kommer cyklarna att slängas.  

  

Grillning 

Nu när sommaren är i antågande kanske man 
vill grilla på sin balkong eller altan. Det är 
tillåtet med gasolgrill och elgrill, men 
man bör vara återhållsam med grillning då 
grannarna kan störas av detta. Kolgrill är inte 
tillåtet alls.  

  

 

 

 

Påminnelse om trivselregler 

En annan sak att tänka på så här års är att 
öppna balkongdörrar och fönster släpper ut 
ljud, t ex musik, som sprids mellan husen. Håll 
volymen så låg att det inte stör andra. Gå gärna 
ut själva och lyssna, om ni är osäkra på 
volymvalet. 

Titta gärna på våra trivselregler på 
www.konvojen.se under menyvalet 
Information. 

  

Ny stadgar 
Bostadsrättsföreningen har antagit nya 
stadgar. De röstades igenom på den ordinarie 
årsstämman i januari och på en extrastämma 
i mars. Stadgarna är nu skickade till 
Bolagsverket för registrering och kommer att 
läggas upp på hemsidan så fort de är 
registrerade.  
 

Gemensamma förråd 

Vi har 3 stycken gemensamma förråd, ett i 
varje entreplan. Förråden är trånga och ska 
endast användas för tillfällig lagring, dvs 
urväxta barnvagnar/cyklar och pulkor får inte 
plats speciellt då många nyinflyttade behöver 
rum för sina barnvagnar. Lagring av 
pulkor/vagnar/cyklar som ni inte använder 
regelbundet eller som det inte är säsong för 
ska var och en lagra i sitt personliga förråd.  

 

Hyresavtal 

Påminnelse, när ni tecknade (eller kommer 
att teckna) ett separat hyresavtal för förråd 
resp. garageplats så skall det avtalet sägas 
upp separat till Riksbyggen d v s 
hyreskontraktet följer inte med lägenheten. 
Det är tre månaders uppsägningstid på 

http://www.konvojen.se/
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hyresavtalen så se till att planera uppsägning 
när ni skall flytta för att undvika extra 
hyresavier.  Det innebär alltså att om ni inte 
säger upp hyreskontraktet i tid så kan ni få 
betala för objektet men inte få tillgång till 
den då ni lämnat föreningen. Detta beror på 
att föreningen måste få en rimlig chans att 
hyra ut objektet utan intäktstapp. 

Enkät tvättstugan 

Styrelsen har börjat diskutera möjligheten att 
ta bort tvättstugan, dels pga driftkostnaderna 
och dels för att kunna utnyttja lokalen på 
andra sätt (t ex cykelgarage eller liknande). 
Eftersom vi inte vet hur mycket tvättstugan 
används ber vi er fylla i och lämna in enkäten 
som följer med detta Infoblad. Lägg enkäten i 
styrelsens postfack i 3:an senast den 23:e 
juni. Vi hoppas få in så många svar som 
möjligt och gärna med era synpunkter på 
detta.  

 

 

 

                


