Bultnytt

Ordinarie föreningsstämma
Onsdag 2 maj hölls ordinarie föreningsstämma. Den nya styrelsen består av Bettan Eriksson Gross,
Åsmund Gamlesäter, Johan Lyxell, Caroline Steen och Erik Stenvall med Gustaf Eppens och Sonja
Thorngren som suppleanter. Bettan är ordförande och Erik kassör. Namnen på styrelsemedlemmarna
finns på anslagstavlan på Borgargatan.
På stämman redogjorde Gårdsgruppen för sitt förslag till uppfräschning av innergården. Stämman beslutade att föreningen ska genomföra arbetsgruppens förslag vilket kostnadsuppskattats till 500-600 TSEK.
Vårens städdag
Lördag 5 maj hjälptes ett 15-tal personer åt att städa fastigheten. Tack till alla som deltog! Ej märkta cyklar finns nu tillfälligt placerade i ett källarutrymme och kommer att köras bort. Kontakta föreningen snarast om du saknar din cykel via föreningens brevlåda, per e-post bulten12@hotmail.com eller 070-677
44 31. De som inte deltog på städdagen får istället bidra med 300 kronor.
Som vanligt planerar vi en städdag även i höst. Sofie Engström (Borgargatan) och Hannah Moström
(Högalidsgatan) samordnar. Då blir det möjlighet att lämna enstaka grovsopor. Information om höstens
städdag anslås på anslagstavlorna.
Renovering av trapphusfönster och portar
Fönstren i gårdshusets och i Högalidsgatans trapphus visade sig efter renskrapning vara i väsentlig
sämre skick än tidigare bedömt. Det innebär att det tar längre tid att renovera fönsterbågarna än planerat. Tillsammans med entreprenören TMC AB har vi därför senarelagt renoveringen av fönstren i Borgargatans trapphus till efter semesterperioden. Arbetet med lägenhetsfönstren i söderläge görs som
planerat och ska vara avslutat senast i juni.
Trapphusvärdar
Till varje trapphus finns en trapphusvärd som ansvarar för att glödlampor byts mm. Ny trapphusvärd för
Högalidsgatan är Gustaf Eppens. I gårdshuset är Thierry Bonnet ansvarig medan Sherko Alemdar ser
efter Borgargatans trapphus. Namn på respektive trapphusansvarig finns också på anslagstavlorna.
Kontakta i första hand respektive trapphusvärd om trasiga glödlampor inte byts etc.
Säkerhetsdörrar
Emma Svensson på Borgargatan har varit i kontakt med företaget som levererat säkerhetsdörrar till flera
lägenheter i föreningen. Eftersom det möjligtvis finns fler som är intresserade av att byta till säkerhetsdörr kommer Team Guardab, www.teamguardab.se, att dela ut information i postlådorna. Frågor kan
ställas till företagets kontaktperson, Janne Lind, 08-770 1300. Sista beställningsdag är 15 juni.
Fibernät
Vid flytt från föreningen ska uppsägning göras eller flytt beställas av telefon-, bredbands- och tvabonnemang (inklusive eventuella tillvalda kanalpaket). Bredbandsswitch, switch för tv, digitalbox inklusive brev med koder och handböcker samt adapter till bredbandstelefoni tillhör fibernätet/fastigheten och
ska lämnas kvar i lägenheten.
Hissen
Den vanligaste orsaken till att hissen stannat är att grinden inte varit helt stängd och kommit öppet läge
under färd. Om hissen står mellan två våningsplan kan man oftast med att med hjälp av en skruvmejsel
eller liknande skjuta igen grinden – och så är problemet löst och vi slipper betala hissfirman!
Trevlig sommar!
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