
 
 

Medlemsbrev december 2018 

Hej alla medlemmar! Styrelsen träffades den 3 december och här kommer lite 

information från mötet som hölls då. 

Låsning av portar 

Arbetet med installationen av passagesystemet sätter igång den 7 januari och beräknas pågå 

under januari och februari månad. Expeditionen kommer att hålla extraöppet för utdelning av 

brickor till alla lägenheter preliminärt under vecka 5, tisdag - torsdag & söndag (29/1-31/1 & 

3/2). Vi återkommer med anslag i portarna med närmare info om datum och tider för 

utlämningen när det närmar sig, senast två veckor innan. Den som vet med sig att man planerar 

vara bortrest under längre tid får dock gärna höra av sig till styrelsen. Vi kommer separat att ta 

kontakt med de som hyr ut sina lägenheter i andrahand.  

Hemsida + efterlysning äldre bilder 

Föreningen har fått en ny och uppdaterad hemsida. En del arbete återstår med att putsa lite på 

utseendet och komplettera med information. Medlemmar som eventuellt har förslag eller åsikter 

i samband med detta är välkomna att höra av sig till styrelsen. Vi är särskilt glada om någon har 

äldre foton tagna i eller omkring husen att dela med sig av! Det är en gammal idé som vi 

försöker förverkliga att samla historiska foton på husen och livet kring dem. 

Lekutrustning  

Vi kommer över vintern att ta in delar av den lekutrustning i trä som finns på föreningens gårdar 

då de är i behov av ommålning. De kommer därmed få möjlighet att torka ordentligt inomhus 

innan de kan slipas och målas om. Till våren kommer de åter placeras ut i uppfräschad form.  

Expeditionen stängd för jul och nyår  

Då jul och nyår infaller på en måndag detta år kommer expeditionen att hålla stängt den 24/12 

och 31/12. Det betyder att årets sista expeditionstid blir 17/12 kl 19-19.30 och att expeditionen 

öppnar igen som vanligt den 7 januari. Föreningens e-post kommer läsas sporadiskt till dess. 

Har du ett förslag? 

Om du som medlem har förslag eller synpunkter vill vi gärna ta del av dessa. Du kan självklart 

komma in och prata med oss på ordinarie expeditionstid varje måndag kl19. Du kan annars 

lägga dina förslag eller synpunkter i styrelsens brevlåda på Lerbäcksgränd 13 eller mejla till 

brflerlåset@gmail.com. Kommande styrelsemöte infaller måndag den 7 januari. 

Till sist… 

... önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år! 

 


