
 

Höst på Voxnegränd 

En lyckad gårdsdag i strålande solsken 

I början av september samlades ett stort gäng för att jobba med vår utemiljö. Gårdsgruppen hade 

gjort en superb planering som gjorde att det blev lätt att veta vad som skulle göras. Växter flyttades, 

rabatten vid port 18-20 planterades, rabatten vid port 1 började fixas till, skräp plockades, fika 

ordnades och två körsbärsträd planterades. Tack gårdsgruppen för det fina arrangemanget! 

Vill du köpa säkerhetsdörr? 

Vi har beslutat att beställa säkerhetsdörrar till hyresrätterna i föreningen, samtidigt kan ni som är 

intresserade av att köpa dörr till er bostadsrätt göra det. Ju fler beställningar som görs desto bättre 

pris kan vi få. Skicka din preliminära beställning till styrelsen.brfvoxnan@gmail.com innan den 13 

oktober. När vi har mera information hör vi av oss till er om vilken dörr som möter våra önskemål 

bäst och då kan ni göra er slutgiltiga beställning.  

Nya torkskåp i tvättstugan v.40 

Det har blivit dags att byta ut torkskåpen i vår gemensamma tvättstuga. Vi har lagt en beställning hos 

Riksbyggen och under vecka 40 kommer vi att få nya, fräscha och mera miljövänliga torkskåp att 

torka tvätten i. 

Renoveringsansökningar och annat du vill att styrelsen ska ta upp 

Styrelsen träffas en gång per månad och under hösten 2019 är datumen 22 oktober, 19 november 

och 10 december. Senast en vecka innan varje möte behöver vi få in ansökningar om renovering och 

annat du vill att ska tas upp.  

Ny förvaltare från årsskiftet 

Från årsskiftet kommer vi att byta förvaltare från Riksbyggen till Fastighetsägarna. Precis som tidigare 

kommer de att ta hand om både den tekniska och den ekonomiska förvaltningen, dvs de hjälper till 

med ekonomin och den praktiska skötsel av våra fastigheter och vår mark.  

Har du lite kunskap om fastigheter och vill sitta i styrelsen? 

Styrelsen har i flera år haft en ledamot med fastighetskunskap men vid nästa årsstämma kommer 

hon att avgå. Nu letar valberedningen efter en efterträdare - har du kanske lite extra kunskap om 

fastigheter eller känner du någon granne som har den? Kontakta då André i valberedningen för mera 

information. Du når honom på andre_wong@icloud.com eller 072-5132161 

                                   

Du är självklart också välkommen att kontakta någon av oss ledamöter för att höra om hur det är och 

vad det innebär att sitta i styrelsen. Våra kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.   

 Vi önskar alla en skön höst! 

                    Styrelsen 
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