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Hej kära medlemmar!  
 
Hoppas att ny är friska och krya! Nedan följer 
informationsblad nummer 4 och det sista för 
året. Som vanligt, hör gärna av er om ni har 
några funderingar till styrelsen@konvojen.se 
Ni hittar även detta informationsblad på 
www.konvojen.se 
 
Porttelefonen 
Porttelefonen fungerar nu, dvs besökare kan 
ringa upp er på angivet nummer samt ni kan 
öppna dörren genom att trycka nummer 5 på 
telefonen efter att ni har svarat. För er som 
fortfarande inte har skickat in ett 
telefonnummer och önskar kunna öppna åt 
besökare via mobiltelefon eller fast telefon, 
skicka till Styrelsen. 
 
Ett tips för er som har valt att synas i 
porttelefonen; spara detta nummer i 
telefonens kontakter så blir det tydligt med 
inkommande samtal från porten –  
08-12204413 
 
För er som önskar fler passerbrickor än 3 så 
finns de nu för utdelning. Varje lägenhet kan 
få ytterligare 2 brickor till självkostnadspris.  
 
För en ökad säkerhet så har styrelsen beslutat 
att avaktivera befintlig portkod med start 15 
januari. Passa därför på att hämta ut era 
brickor, om ni inte redan har gjort det. Enklast 
är att skicka ett meddelande till Styrelsen så 
kommer vi överens om en tid och plats. 
 
Årsstämma 
Styrelsen har ännu inte beslutat om 
tid/datum för årsstämman. Räkna dock med 
att det sker någon gång i mitten/slutet på 
februari. För att minska smittspridningen och 
följa Folkhälsomyndighetens restriktioner 
tittar vi nu på olika tillvägagångssätt, bl.a. 

digitalt, post, fysiskt närvaro för styrelsen 
och/eller en kombination av dessa. Styrelsen 
återkommer snarats om tidpunkt. 
 
Miljörummet 
Julen medför många klappar (som sig bör) och 
kartonger, varför vi ber er att ta isär och 
platta till kartongerna innan ni slänger dem i 
miljörummet för att spara plats. Vi är också i 
en extra kartongintensiv period då 
hembeställning har ökat p.g.a. rådande 
situation. 
 
Julgranar 
Stockholm stad kommer även i år att 
möjliggöra julgranslämning på Luma torg. 
Lämna därför inga granar på gården eller i 
miljörummet. 
 
Brandsäkerhet 
Nu inför jul är det ett bra tillfälle att 
kontrollera sina brandvarnare. Tänk även på 
att ur brandsäkerhetssynpunkt måste våra 
trappuppgångar vara tomma för inte 
förhindra en eventuell insats från 
räddningstjänsten. Skor, barnvagnar, pulkor, 
sopor, etc. får alltså inte lämnas i trapphuset. 
 
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 
 

Vi önskar alla  
boende och medlemmar en riktigt 

God jul! 

 


