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Tack för trevlig och bra stämma!
Det var roligt att så många kom till stämman. 
Protokollet läggs upp på webbplatsen den 30 
maj, du hittar det här: http://isbrytaren51.se/
index.php/foreningen/arsstamma. 

Cykelgrupp fixar cykelförrådet
Det är trångt i cykelförrådet och många av 
cyklarna ser ut att aldrig användas. Den 31 
maj kommer cykelgruppen därför att flytta 
cyklarna till styrelserummet på plan -2 och 
samtidigt städa ur cykelförrådet. 

Kontakta vem som helst i styrelsen, men 
i första hand Karolina Moe, 076-12 88 880, 
om du behöver hämta upp din cykel från 
styrelserummet. Självklart är du välkommen 
att vara med i cykelgruppen, kontakta då 
Anders Bagewitz i 28:an, 08-651 45 03.

 
Rent hus i garaget
Den 30 juni klockan 8:00–17:15 genomförs 
en ordentlig garagestädning med tvätt av 
väggar, pelare samt maskinskurning av 
golvet. Inför detta behöver alla bilar och 
cyklar tas ut, för att vi ska uppnå bästa 
resultat. 

Om du hyr ut din garageplats ansvarar du 
själv för att informera din hyresgäst om detta 
i god tid. Vi påminner om garagestädningen 
med anslag i hissarna som vanligt. 
 

Fönsterbyte i februari
Fönstren i vår fastighet är från byggåret och 
är med andra ord både slitna, omoderna och 
vissa innehåller otillåtna ämnen. Vi planerar 
att byta alla fönster i februari, men innan dess 
behöver vi få bygglov av Stockholms stad. 
Ansökan skickades in i början av maj och vi 
förväntar oss svar i juni eller juli. Om staden 
skulle ha några synpunkter på det inskickade 
förslaget får vi anpassa det därefter. Vi bjuder 
in till informationsmöten i höst.
 
Förebygg brandskada
Ännu en gång har det brunnit kraftigt i ett 
flerfamiljshus i Stockholm. Vi vill därför 
påminna om att plocka bort mattor, skor, 
barnvagnar och annat från trapphusen. Det 
ska både vara fritt från brännbart material 
och fritt från föremål som kan hindra 
räddningstjänstens framkomlighet. 
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