
 

Hissbladet w
w

w
.b

la
k
u

lla
.n

e
t 

 

 
Våren är här – äntligen!  
Innergården har sopats ren från vinterns sandningar och med hjälp av 
trädgårdsgruppen och serviceföretaget som föreningen anlitar har vi fått 
vackra blommor och nya växter på plats. Och så har det nya pingisbordet 
för utomhusbruk installerats på innergården. Den som vill använda det 
behöver bara ta med sig egna racketar och bollar. Vem ordnar det första 
gårdsmästerskapet i pingis i sommar?! 

 

Cyklarnas tid 
I cykelrummen är det kostnadsfritt att ställa cyklar som används. Den som 
vill ha en plats för sin cykel i något av de fyra cykelhusen på innergården 
kontaktar föreningskontoret (öppet måndagar kl 08:00 – 09:30). Plats i 
cykelhus kostar endast 300 kr per år. 

 

Överlåtelsesyn ska göras innan en annonsering om försäljning kan ske 
På förekommen anledning vill styrelsen påminna medlemmar och mäklare 
om föreningens regel att en överlåtelsesyn måste göras innan en 
lägenhetsförsäljning kan utannonseras. Överlåtelsesynen görs för att 
kontrollera att bostadsrättshavaren har skött det löpande underhållet av 
bostaden samt att inga olovliga förändringar har gjorts i lägenheten. 

 

Gymmets öppettider 
Motionsföreningen Blåkulla driver gymmet i föreningens fastighet (övre 
källaren port 40). Medlem i motionsföreningen har tillträde till gymlokalen 
med sin tagg mellan kl 06:00 och 21:30. Träningen får pågå till senast kl 
22:00. Ljuset i lokalen släcks automatiskt kl 22:30. Dessa tider gäller för att 
inte störa de boende i lägenheterna över gymlokalen. 

 

Tappvattenprojektet: upphandlingsprocessen klar inom kort 
Information om vald entreprenör mm. för utbytet av tappvattenledningarna 
i fastigheterna kommer att ges så fort kontraktet är helt klart och 
undertecknat av båda parter. Styrelsen räknar med att så blir fallet under 
första hälften av maj månad. Som tidigare meddelats är byggstarten fortsatt 
planerad till augusti med början i port 40 och därefter i uppgångarna 42, 44 
och 46. 
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