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Hej kära nya som gamla medlemmar!  
 
Nedan följer informationsblad nummer 3 för 
2020. Som vanligt, hör gärna av er om ni har 
några funderingar till styrelsen@konvojen.se 
Ni hittar även detta informationsblad på 
www.konvojen.se 
 
Projekt för 2020/2021 
Följande projekt har genomförts och planeras 
att genomföras: 

• Målning av balkongpelare och 
återstående fasadpanel på våning 7 i 
port nummer 1. Styrelsen beslutade 
om leverantör och skrev avtal under 
sommaren för att kunna påbörja 
arbetet direkt. Dock har leverantören 
nu fått förhinder pga. rådande 
omständigheter, varför arbetet inte 
kan påbörjas förrän våren 2021. 
 

• Nyplanteringen av buskar mot 
Konvojgatan är klart. 
 

• Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) 
är något som måste genomföras med 
10-års mellanrum. Det har nu gått 10 
år sedan den senaste kontrollen 
gjordes. Vi har nu erhållit offerter och 
skall inom kort ta ett beslut. I god tid 
innan arbetet påbörjas kommer ni att 
få mer information om 
tillvägagångssätt. Notera att arbetet 
kräver tillgång till samtliga lägenheter. 
Styrelsen återkommer snart! 
 

• Utbyte av porttelefonisystemet. Vi har 
beslutat om leverantör och inväntar 
en tidsplan för arbetet. Mer 
information om detta anslås senare 
men vi beräknar att påbörja och 
avsluta arbetet under hösten. 

• Rengöring av sanden i sandlådan på 
innergården är klart. 

 
Städdag 4 oktobers 
Söndagen 4 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. 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 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 3 
oktober! Samtliga cyklar som inte är märkta 
kommer att ställas undan i 6 månader för att 
sedan skänkas bort eller kastas. 
 
Bredband 
Vi har nu förnyat vårt avtal med Telenor, vilket 
innebär en snabbare Internethastighet – 
250/250 Mbit och en ny premiumrouter för er 
som inte redan har den. För att kunna nyttja de 
nya hastigheterna måste varje medlem höra av 
sig till Telenor för avropa de nya tjänsterna utan 
kostnad. Telenor kan svara på samtliga frågor 
kring utrustning. Vårt avtalsnummer är C-
00074987 
 
Idé och förslagslådan 
Har du en idé eller ett förslag till hur vår 
förening kan utvecklas och förbättras? Skicka in 
det till styrelsen@konvojen.se 
 

Glad höst 
 


