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Ny fastighetsförvaltning
Vi har valt att avsluta vår tekniska förvaltning
hos Riksbyggen och i samband med det så
avslutas även städavtalet med Riksbyggen. Vi
sänker våra kostnader genom att byta båda
avtalen men främst hoppas vi på en mer aktiv
och mer förebyggande förvaltning. Den nya
städfirman heter Figostäd och vår nya
tekniska förvaltning har vi valt att lägga hos
Storholmen.
Felanmälning
Som ni har läst på informationen från
Storholmen så kontaktar vi nu dem på
0771-786746 (mån-fred 7-21)
Observera att vissa arbeten får
lägenhetsinnehavaren själv betala för. Mer
info kring detta finns i stadgarna (sida 12).
Om du anser att föreningen (dvs dina
grannar) skall ta kostnaden eller om du är
osäker, så kontakta styrelsen INNAN du
felanmäler.
Felanmälan gällande allmänna utrymmen och
fastigheten generellt ser vi helst att ni först
felanmäler till styrelsen på
styrelsen@konvojen.se
Omärkta cyklar och leksaker
På städdagen ställdes några omärkta cyklar
och vinterleksaker ner i cykelförrådet i

källaren. Saknar du din cykel/pulka? Kolla i så
fall i cykelförrådet och ta bort märkningen
om det är din cykel. Om märkningen sitter
kvar efter sommaren kommer cyklarna att
slängas.
Påminnelse om trivselregler
Som vi har skrivit ett par gånger så är
rastning av hundar inte tillåtet på vår
innergård. Vi får trots dessa påminnelser
fortfarande notiser från våra barnfamiljer att
man hittar hundbajs på innegården.
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. Bollspel hör våren och sommaren
till men se gärna till att buskar, dörrar och
andra delar av vår fastighet inte används som
spelplan då skador på dessa belastar vår
gemensamma ekonomi. Tänkvärt är också att
ditt golv är din grannes tak och håll ner
handtagen när ni stänger er ytterdörr vilket
annars kan störa din sovande granne.
Läs gärna våra trivselregler i sin helhet på vår
hemsida
http://konvojen.se/information/trivselregler.ht
ml
Sommar och semester
Först och främst vill vi i styrelsen önska er
alla en riktigt skön sommar. Vi kommer som
alla andra att ha semester, så ni får ha
överseende med att det kan ta lite längre tid
för oss än vanligt att svara på frågor via mail.
Ska ni resa bort i sommar så är ett bra tips att
prata med grannarna om ni behöver hjälp
med att t ex tömma postlådan. Lite andra tips
om hur man skyddar sig mot t ex inbrott finns
på www.samverkanmotbrott.se
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Andrahandsuthyrning
Vi vill påminna om att enligt stadgarna så
måste andrahandsuthyrning, inklusive
”Airbnb” eller liknande korttidsuthyrningar,
godkännas av styrelsen.
E-post adresser för utskick från styrelsen
Styrelsen kommer även i fortsättningen att
informera medlemmarna via kvartalsvisa
informationsblad. Samtidigt vill vi gärna höra
av oss via e-post när det finns behov. Vill ni
ha information via e-post, maila
styrelsen@konvojen.se och meddela er
e-postadress.

www.konvojen.se, styrelsen@konvojen.se
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