
Ord. föreningsstämma 30/5 
Boka redan nu in datum för ordinarie fören-
ingsstämma, som blir den 30 maj. Tidpunkt 
och plats meddelas senaare. 
Motioner ska vara inlämnade senast den 18 
april. Maila gärna till hoken3@telia.com eller 
lämna in på kansliet.

Extra föreningsstämma 23/5 
Eftersom vi i styrelsen sett över och uppda-
terat våra stadgar och föreningsregler, vilka 
behöver godkännas av två föreningsstämmor, 
håller vi en extra stämma den 23 maj. Tid och 
plats meddelas senare, men boka in datumet 
redan nu- 

Fastighetsskötsel 
Det har framkommit önskemål om att på nå-
got sätt informera medlemmarna när fastig-
hetsskötaren inte är här p g a ledig dag eller 
sjukdom. Vi finner det dock ogörligt att varje 
gång informera om kort frånvaro och tror att 
de flesta ärenden kan vänta någon dag. I an-
nat fall, kontakta någon av oss i styrelsen.  

Dörrar till låghusen 
...blev en långdragen historia. Nu väntar vi på 
att höra av leverantören med ett datum för 
slutleverans och åtgärdande av diverse fel. 

Saknar du din cykel? 
Om din cykel var en av dem som rensades 
bort i höstas kan du göra anspråk på den 
genom att höra av dig till fastighetsskötaren 
eller någon i styrelsen senast 30/4 2022. 

Renovering av lägenhet 
Du vet väl att du, enligt våra förenigsregler 
måste ha tillstånd från föreningen innan du 
gör arbeten som rör våtutrymmen och dess-
utom lämna intyg i efterhand på att arbetet 
utförts av auktoriserad hantverkare. Läs mer 
på www.hoken3.se.

 

På agendan.... 
...har vi även bl a  hemsidan, grillplats,  
laddstationer till elbilar, mm

...med hälsningar från oss  
i styrelsen!

 
Brf Höken 3 
Kontakt: hoken3@telia.com       
Fastighetsskötare kl 7-16, 070-918 09 05

Har du besök av myror? 
 

Myrsäsongen är här, så du som bor på  
markplan, håll uppsikt om de flyttar in och  

kontakta Nomor för bekämpning,  
0771-12 23 00 

 
Kontaktinformation finns även i höghusens trapphus
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