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Innehåll 
• Sommar och semester 
• Hushållssopor 
• Målning av trädetaljer 
• Cyklar 
 
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 
 
Hushållssopor 
En liten påminnelse om sopnedkasten: 
nedkasten får endast användas för 
hushållssopor, tidningar och matavfall. Under 
senaste stoppet i nedkasten hittade styrelsen 
kläder, skor och pärmar som var orsaken till 
stoppet. Vänligen tänk på miljön men också 
arbetsbördan samt irritationen, lukten och 
smutsen som ett stopp skapar. 
 
Målning av trädetaljer 
Vi vill uppmärksamma er på att arbetet med 
målning av samtliga trädetaljer på balkonger 
för boende på våning 5, och portiken samt 
ytterdörrhandtagen är planerat att påbörjas 
med start måndag 24 juni, vecka 26. Vi 
beräknar att arbetet tar ca 2 veckor.  
 
Vi kommer att behöva tillgång till 
lägenheterna på våning 5 och dess 
balkonger, därför skulle vi vilja ber er som bor 
på våning 5 att lämna era dörrlås i serviceläge 
med start tisdag 25 juni. Se nedan för 
instruktioner:  

 

 

 
 
Notera igen att detta, dvs lämna låset i 
serviceläge, endast behövs göras av boende 
på våning 5 på tisdag 25 juni. 
 
Arbetet kommer att utföras av Applikator 
Måleri. Ansvarig projektledare är Daniel och 
nås enklast på 073-0622143 om ni har några 
frågor. Ni kan också höra av er till oss via 
styrelsen@konvojen.se om ni har några frågor 
och funderingar. 
 
Arbetet med att måla om de vita 
balkongpelarna kommer dessvärre inte att 
genomföras innan semestertider. Vi kommer 
att återkomma till er senare i augusti om 
detta. 
 
Cyklar 
I dagsläget har vi väldigt många cyklar inlåsta i 
förrådet intill tvättstugan som vi genom de 
sista två åren har samlat in pga. saknad 
märkning. Under höstens städdag kommer vi 
att skänka och slänga samtliga cyklar som 
finns i det förrådet. Vi vill redan idag 
uppmärksamma er på detta så att ni får en 
chans att ta tillvara på era cyklar. 

 
Ha en skön sommar och ta hand 

om varandra! 


