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Välkomna till vår förening!

Vi vill börja med att välkomna nytillkomna medlemmar till vår förening. Alma Cervin och

Jonathan Göransson har flyttat in i B-porten, Alice Alexandersson och Joakim Ekberg i

A-porten. Vi hoppas att vi får träffa er på föreningens gemensamma fixardag i oktober, ett

fint tillfälle att träffa och lära känna oss i styrelsen, och lära känna fler boende i huset.

Vi uppmuntrar er att titta in på vår egen hemsida, www.muttern14.se, för att läsa igenom

våra gemensamma trivselregler. På hemsidan hittar ni också relevant information om

huset. Vid mer specifika frågor får ni gärna kontakta styrelsen på styrelsen@muttern.se.

Fixardag 9 oktober

Söndagen den 9 oktober samlas vi på förmiddagen och hjälps åt att göra fint i våra

gemensamma utrymmen inför vintern. Vi ses, som i våras, kl. 10.00 och startar upp

förmiddagen med en kopp kaffe eller te tillsammans.

Stadgeändringar

Tisdagen den 6 september kallades föreningens medlemmar till en extrainsatt stämma

gällande ändringar i stadgarna. Stämman röstade ja till att styrelsen har rätt att

debitera en enskild medlem för sotning av rökkanaler.

På samma extrastämma, och en efterföljande, den 26 september beslutades också om

ytterligare stadgeändringar efter ett föreläggande från Bolagsverket.

Besluten finns att läsa i sin helhet på föreningens anslagstavlor.

Obehöriga i fastigheten

Styrelsen arbetar löpande med att förbättra säkerheten i fastigheten. Under sommaren har

obehöriga vistats i trapphus och innergård. Tyvärr har enskilda stölder också anmälts. Vi

ber alla medlemmar att fortsatt vara noggranna med att stänga portdörrar. Kontakta

styrelsen direkt om ni uppmärksammar något avvikande.

Övrig information

● Med tanke på rådande elpriser vill vi påminna om att alltid se till att stänga dörrar till

innergården, de fastnar lätt i öppet läge.

● Några kvarstående åtgärder gällande OVKn kommer att genomföras i A och

B-portarna, mer information kommer till er som är berörda.

● En vänlig påminnelse, glöm inte att betala er avgift i tid,  slipper ni betala avgiften på

500kr för inkasso. Mycket roligare att lägga pengarna på bio eller middag!

Avslutningsvis, ett stort tack till alla som hjälpt till att ta hand om innergården under

sommaren. Med det önskar vi er en fin start på hösten!
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