
 
 

Informationsblad april 2017 
 

Ny portkod 

Vi byter portkod för att hålla obehöriga ute från huset. Den nya portkoden är 2337 och börjar 

gälla from den 15:e april. 
 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte är bokat till den 18e maj kl. 19:00 i lokal Ågesta uppe på Årsta Torg. 

Samtliga medlemmar är inbjudna att komma på stämman och att vara med och påverka 

genom att tex rösta. Kallelse enligt stadgar kommer i våra brevlådor 2-4 veckor före mötet. 
 

Valberedning 

Valberedningen söker efter medlemmar till styrelsen och är man intresserad av att vara med i 

styrelsen så går det bra att höra av sig till mail: valberedningen@borlangen.se 
 

Asbets 

Det har påträffats asbets i limrester under ett klinkergolv vid renoveringsarbete i en lägenhet. 

Asbesten i sig är inte farlig när den ligger där den ligger, men det kan vara bra att ha det i 

åtanke vid större renoveringsarbeten i era lägenheter. 
 

Förändringar i lägenhet 

Kom ihåg att alla förändringar i våra lägenheter måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. 

Detta enligt paragraf 9 i våra stadgar. Inga försäkringar gäller, varken våra egna eller 

föreningens om detta inte har skett. 
 

Störande arbeten 

Styrelsen har efter ett flertal klagomål från boende vid ett styrelsemöte ändrat i trivselreglerna 

angående de tider som störande renoveringsarbete får pågå. Bl.a. blir helger helt fria från extra 

störande arbeten såsom bilning, borrning, slipning etc. Och under vardagar får dessa typer av 

arbeten endast pågå 8.00 - 17.00. Se bilaga för den del av triselreglerna som är ändrade. 

Trivselreglerna i sin helhet finns på www.borlangen.se eller kan efterfrågas av styrelsen. 

Dessa nya regler gäller fr.o.m nu. 
 

Container 

19 - 21a maj har föreningen en container ståendes utanför huset för att kunna slänga prylar. 

Anslag om vad som får och icke får slängas där kommer.  
 

Utemiljön 

8 -11e maj kommer det att sättas upp ett staket runt vår tomt. Detta är starten av 

utemiljöprojektet. De boende som har bilar på parkeringsplatserna kommer inte att påverkas 

av uppsättningen av staket. Inom närmaste tiden kommer också mer belysning runt om huset. 

 

Glad vår önskar styrelsen! 

styrelsen@borlangen.se 
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