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Hej alla kära medlemmar!  
 
Hoppas att sommaren har varit bra och att ni 
är redo att ta er ann hösten. Nedan följer 
Konvojens informationsblad nummer 3 för 
2019. Som vanligt, hör gärna av er om ni har 
några funderingar till styrelsen@konvojen.se 
 
Ni hittar även detta informationsblad på 
www.konvojen.se 
 
 
Städdag 20 oktober 
Söndagen 20 oktober ses vi på gården kl. 10 
för att bl.a. städa gemensamma utrymmen, 
tvätta fönster och ställa undan utemöbler. 
Listor med arbetsuppgifter kommer finnas på 
gården. Senast kl. 12 bjuder föreningen på 
fika. Passa på att träffa grannarna! Vi hoppas 
så många som möjligt kan komma.   
 
 
Märkning av cyklar, pulkor, vinterleksaker  
Inför städdagen ber vi alla boende att plocka 
bort gamla saker som inte längre används, 
såsom pulkor, vinterleksaker och barnvagnar 
från de gemensamma utrymmen. 
 
Märk upp alla cyklar - både utomhus och i 
cykelrummen. Sätt en lapp eller tejpbit på styret 
med namn, lägenhetsnummer och datum inkl. 
årtal. Gör märkningen senast lördagen den 19 
oktober! Samtliga cyklar som inte är märkta 
kommer att ställas undan i 6 månader för att 
sedan skänkas bort. 
 
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 samtliga cyklar som inte är märkta 
och 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.  
Cyklarna i förrådet kommer att skänkas till 
www.cykelatervinning.com 
 
Byte av elmätare 
Under 10 oktober kommer vi att byta ut 
fastighetens elmätare. Detta arbete kommer 
att innebära 3 timmars elavbrott under dagen 
mellan kl 12.00 – 15.00. Notera att vi inte 
behöver tillgång till några lägenheter. 
Elmätaren ombesörjer endast hissar, 
tvättstugan, och trapphuslampor och dylikt. 
 
Vi hoppas att ni har överseende med detta 
eftersom det är ett nödvändigt arbete som 
måste ske.  
 
 
Trapphusen 
Vi påminner om att barnvagnar, cyklar mm 
inte får placeras i trapphus eller utanför 
lägenheterna. Vi ber samtliga medlemmar att 
respektera detta då det gäller vår säkerhet. Vi 
ber er även om att inte ställa ut era sopor 
utanför lägenheterna. 
 
 
Målning av trädetaljer 
Arbetet med målning av samtliga trädetaljer 
på balkonger, portiken och 
ytterdörrhandtagen är avslutat, förutom för 
en lägenhet som vi kommer att ta hand om 
under våren. Vi tackar samtliga medlemmar 
för tålamodet och för hjälpen! 
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Ny fastighetsförvaltare 
Vi är glada att meddela att fr.o.m. 1 
november kommer Allgranth att hantera vår 
fastighetsförvaltning. Läs mer om dem på 
https://www.allgranth.se  

 

Detta innebär även att vi kan använda dem 
för att utföra lägenhetsspecifika arbeten som 
bekostas av er privat.  
 
Styrelsen kommer att skicka ut mer detaljerad 
information kring hur ni kontaktar dem och 
diverse rutiner. 

 
 

Ha en härlig höst och ta hand om 
varandra! 
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