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MBF	  konkurrensutsätts	  
Vi	  har	  nu	  begärt	  in	  offert	  från	  HSB,	  SCB,	  MBF	  
och	  Riksbyggen.	  Dessa	  ska	  sammanställas	  och	  
jämföras	  och	  eventuellt	  revideras	  innan	  vi	  kan	  

komma	  närmare	  ett	  beslut	  om	  vilken	  förvaltare	  
vi	  ska	  jobba	  med	  i	  framtiden.	  Kraven	  som	  vi	  
jobbar	  efter	  är:	  

• Tillgänglighet	  med	  personlig	  kontakt	  
• Tillgång	  till	  juridisk	  rådgivning	  
• Digital	  kommunikation	  och	  lagring	  av	  

dokument	  
• Representation	  på	  årsstämma	  och	  
upprättande	  av	  årsredovisning	  

• Pris	  och	  antal	  kontakttimmar	  
	  

Höstens	  städdag	  17	  oktober	  

Nu	  är	  det	  dags	  för	  Höstens	  korvgrillning	  och	  
städdag!	  Lördagen	  den	  17	  oktober.	  Vi	  samlas	  

utanför	  kl.10	  och	  utför	  sysslor	  enligt	  en	  TO-‐DO	  
lista	  som	  kommer	  upp	  veckan	  innan.	  När	  vi	  är	  
färdiga	  grillar	  vi	  korv	  tillsammans	  och	  njuter	  av	  

det	  fina	  höstvädret.	  
	  

Styrelsemöten	  2015	  
Vi	  kommer	  fortsätta	  att	  ha	  styrelsemöten	  var	  

annan	  månad.	  Kl.19	  samlas	  vi	  i	  styrelserummet	  
och	  den	  första	  kvarten	  är	  du	  välkommen	  att	  
delta,	  då	  kan	  du	  ställa	  frågor	  och	  lämna	  förslag	  

till	  oss.	  Öppna-‐kvarten	  som	  vi	  kallar	  det!	  
Planerade	  styrelsemöten	  2015:	  

• 19	  oktober	  

• 7	  december	  

Trapphusrenovering	  
Efter	  mötet	  om	  färgval	  inför	  trapphus-‐
renoveringen	  beslutades	  att	  beställa	  
spegeldörrar	  i	  mörkt	  grå	  i	  samma	  ton	  som	  

sockel	  och	  karm,	  väggar	  i	  ljust	  grå	  och	  vitt	  tak.	  
	  
Dörrarna	  beställdes	  i	  början	  av	  sommaren	  och	  

arbetet	  planeras	  att	  påbörja	  v.44.	  Varje	  
trapphus	  tar	  ca	  2	  veckor	  att	  färdigställa	  och	  
börjar	  med	  dörr-‐	  och	  karmbyte	  i	  respektive	  

lägenhet.	  Postboxarna	  kommer	  att	  ställas	  ut	  
för	  att	  alla	  ska	  få	  post,	  även	  när	  arbetet	  med	  
just	  din	  dörr	  utförs.	  	  

	  
Arbetsordning	  är	  44,	  46,	  48,	  42,	  40,	  38.	  
Reser	  du	  bort	  när	  arbetet	  pågår	  i	  ditt	  trapphus	  

är	  det	  bra	  om	  du	  lämnar	  in	  nycklarna	  till	  oss,	  
märkta	  med	  ditt	  namn	  och	  portnummer.	  
Har	  du	  frågor	  angående	  detta	  kan	  du	  kontakta	  

Håkan.	  
	  
Städfirman	  kommer	  inte	  att	  städa	  den	  

trappuppgång	  där	  arbetet	  utförs,	  när	  alla	  
trapphus	  sedan	  är	  klara	  kommer	  en	  
storstädning	  att	  göras.	  

	  
På	  mötet	  där	  färgvalet	  gjordes	  pratade	  vi	  lite	  
om	  övriga	  detaljer	  i	  trapphusen.	  Det	  fanns	  

intresse	  att	  få	  se	  även	  dessa	  innan	  
beställningen	  görs.	  Styrelsen	  har	  tagit	  fram	  ett	  
förslag	  och	  så	  här	  ser	  det	  ut:	  
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