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Det har dröjt ett stund men här kommer
jubileumsnumret 100 för SpetsbergsNytt. Det
är mycket på gång i huset, en del av vilket det
går att läsa mer om nedan. Alla aktiviteter är
dock inte av godo – Rolf Larsson har
meddelat att han har börjat planera för att
dra sig tillbaka från sin tjänst som
fastighetsskötare. Vi inbillar oss inte att det
går att ersätta Rolf med bibehållen kvalitet i
utförda sysslor, men tar tacksamt emot
information från våra medlemmar om någon
av er vill ta över en del av Rolfs sysslor, eller
om ni har tips på bra leverantörer/lösningar
från era tidigare boenden.

kunde tänka på hur vi påverkar våra grannar och
försöka att minska störningar.

Hoppas vi ses snart på extrastämma, tills dess
önskar vi god läsning!

FOTBOLL PÅ RÅSUNDA

I FÖRENINGEN
Extrastämma. Styrelsen har under en tid
diskuterat lämpligt framtida bruk av de lokaler
som idag disponeras av företagshyresgäster på
bottenplan. Ni skall sedan tidigare ha fått
kallelse till den extrastämma där detta tema
skall avhandlas, men för säkerhets skulle kan
vi påminna här: tisdag 5/3 kl 19.00 i
”biblioteket”. Väl mött!
Störningar. På sistone har medlemmar hört av
sig och klagat på att grannar bullrar och stökar
och ”verkar ha ett gym hemma”, ofta i eller
omkring uppgång 20 och 22. Det är svårt att
höra var ljuden kommer ifrån eller vad som
orsakar dem, men det vore fint om vi alla

Renovering. Styrelsen har tagit fram en blankett
för ansökan om tillstånd för renoveringar. I
bostadsrättslagen specificeras vilka åtgärder en
medlem får vidta efter egen bedömning och
vilka som kräver tillstånd från föreningen. Skall
ni renovera föreslår vi att ni hör av er till
styrelsen först, detta är förstås särskilt viktigt för
mer ingripande renoveringar och åtgärder som
kräver tillstånd. Typiskt sett kan man säga att
åtgärder som innebär en väsentlig förändring av
lägenheten kräver tillstånd.

Detta har varit en stående punkt i
SpetsbergsNytt men nu är det sista gången vi
läser om fotboll på Råsundastadion i detta blad.
Matcher kommer framöver att spelas på Friends
Arena och vi förväntar oss inte att det kommer
att ge upphov till samma trafikstockningar och
parkeringsutmaningar för oss.

SPETSBERGSNYTT PER MAIL
Vill du istället ha Spetsbergsnytt per mail?
Anmäl då till spetsberget@gmail.com och skriv
efternamn, portnummer och antal trappor.

Vårhälsningar (nåja, snart i alla fall) från
styrelsen!
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