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Hej alla kära medlemmar!

lägenheterna. Målarna kommer att utföra
arbetet via sky-lifts. Mer information anslås
senare.

Hoppas att alla håller sig friska och att våren
har varit bra hittills under förutsättningarna
som råder. Nedan följer Konvojens
informationsblad nummer 1 för 2021. Som
vanligt, hör gärna av er om ni har några
funderingar till styrelsen@konvojen.se

Styrelsen kommer att undersöka
möjligheterna till att byta ut nyckel/bricksystemet i garaget till samma system
som vi har i portarna. Fördelen med detta är
att samma brickor kan användas, vilket
medför högre säkerhet och mindre
administration. Styrelsen planerar att samla in
offerter som första steg efter sommaren.

Ni hittar även detta informationsblad på
www.konvojen.se
Ny styrelse
Den nya styrelsen har sammansatts och
följande personer ingår sedan 23 februari:
• Tony Strömberg – Ordförande
• Amir Tehrani – Sekreterare
• Frank Carlsson – Ledamot
• Magnus Roos – Ledamot
• Mats Lundström – Ledamot
• Magnus Bond – Suppleant
• Milad Hamamgi - Suppleant

Garagestädning
Vi planerar att genomföra en garagestädning
tillsammans med grannföreningen under juni
månad. Arbetet kommer som vanligt att
utföras av en leverantör. Styrelsen kommer
att meddela samtliga berörda i god tid före
genomförandet.
Städdag 9 maj
Söndagen den 9 maj ses vi på gården vid port
nr 3 kl. 10 för att bl.a. städa gemensamma
utrymmen, tvätta fönster och ta fram
utemöbler samt olja dem. Listor med
arbetsuppgifter kommer att finnas på gården.
Vi beräknar att vara klara kl. 12. Passa på att
träffa grannarna, på distans! Vi hoppas så
många som möjligt kan komma. Vi ber
samtliga medlemmar att ta med egna
arbetshandskar. Väl mött!

Styrelsen planerar att ha månatliga
styrelsemöten (den sista torsdagen varje
månad) förutom under juli månad.
Välkommen att höra av dig om du har några
funderingar.
Projekt under 2021
Styrelsen har fått i uppdrag av stämman att
undersöka möjligheter och förutsättningar för
laddboxar/-stolpar i garaget. Styrelsen
påbörjar arbetet genom att skicka ut en
enkätundersökning kring intresset hos
medlemmarna. Vänligen fyll i senast 1 maj
och lämna den i Mats Lundströms postfack
på Konvojgatan 1.

Märkning av cyklar, pulkor, vinterleksaker
Inför städdagen ber vi alla boende att plocka
bort pulkor och vinterleksaker från
gemensamma utrymmen så att barnvagnar
och cyklar får plats.

Äntligen ska balkongpelarna målas. Detta
projekt som var planerat att genomföras
under 2020 är nu planerat att påbörjas under
vecka 18. I dagsläget behövs ingen tillgång till
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På städdagen rensar vi som vanligt ut cyklar
utan ägare. Märk därför upp alla cyklar - både
utomhus och i cykelrummen. Sätt en lapp eller
tejpbit på styret med namn, lägenhetsnummer
och datum för märkningen. Gör märkningen
senast lördagen den 8 maj ! Omärkta cyklar
ställs undan och slängs eller skänks bort under
höstens städdag.
Cyklar som under hösten 2020 ställdes undan
pga. saknad märkning kommer att skänkas.
Påminnelse om trivselregler
Så här års öppnas ofta balkongdörrar och
fönster vilket släpper ut ljud samt musik som
sprids mellan husen. Håll volymen låg så att det
inte stör andra. Gå gärna ut själva och lyssna,
om ni är osäkra på volymen. Meddela gärna
dina grannar om du ska ha fest eller/och bjud in
dem, men tyst ska det vara senast kl. 22.
Vänligen respektera det!
Bollspel hör våren och sommaren till men se till
att buskar, dörrar och andra delar av vår
fastighet inte används som spelplan då skador
på dessa belastar vår gemensamma ekonomi.
Se också till att tänka på dina grannar när du
städar balkongen - genom att inte skölja golven
med stora mängder vatten då det rinner ner till
grannen och eventuellt förstör möbler, eller
sopa ner smuts i springorna mellan golv och
räcke, eller skaka mattor utanför räcket.

Ha en härlig vår och ta
hand om varandra!
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