
 
 

Medlemsbrev januari 2019 

Hej alla medlemmar! Styrelsen träffades den 7 januari och här kommer lite 

information från mötet som hölls då. 

Låsning av portar 

Som tidigare informerats sätter nu installationen av det nya passagesystemet igång. Nödvändig 

information med anledning av detta kommer anslås i portarna samt via utskick i postlådorna. 

Mindre renoveringar av gästlägenheten 

Vi kommer under våren titta på att göra gästlägenheten lite mer hemtrevlig, och passa på att 

byta ut och bättra på det som är allra mest slitet där. Eftersom det är styrelsen själva som 

kommer stå för detta arbete, och då lägenheten används regelbundet, kommer det att ske bit 

för bit under vårens gång. Det möblemang som finns i gästlägenheten idag är så gott som 

uteslutande återbruk av medlemmars tidigare möbler och det vill vi gärna fortsätta med i möjlig 

mån, även om vissa saker också kommer att köpas in vid behov. Så har du möbler du vill göra 

dig av med under våren som du tror skulle kunna vara av användning i gästlägenheten, hör då 

hemskt gärna av dig till styrelsen! Förslagsvis på mailen och med bild på sakerna ifråga, eller 

kom förbi expeditionen. 

Odlingslådor / Trädgårdsgrupp 

Det har kommit förslag från boende om att vi skulle ordna med odlingslådor på föreningens 

tomt. Styrelsens uppfattning är att det skulle vara möjligt att finna lämplig plats för detta. 

Kostnaden bör heller inte vara så stor, och föreningen kan stå för etableringen. För att det ska 

vara praktiskt möjligt att genomföra behöver vi dock några som är villiga att ansvara för att det 

sköts framöver på ett bra sätt, och för att det hålls löpande prydligt och ordnat. Om ett större 

intresse finns för att genomföra denna idé är styrelsens förslag att det skapas en trädgårdsgrupp 

som får ansvar för odlingslådorna och hur de används. Denna grupp får då också påverka 

utformningen och placering av eventuella lådor. Om du är frivillig så hör av er till styrelsen!  

Det går självklart också bra att höra av sig med andra åsikter om eventuella odlingslådor, både 

positiva sådana som negativa. 

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 4 februari. 

Till sist… 

... önskar vi alla medlemmar en fantastiskt fint 2019! Vi hoppas att vi ses under året! 


