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InformationsbladInformationsbladInformationsbladInformationsblad    

Detta är ett informationsblad som delas ut till alla lägenheter i bostadsrättsföreningen Prosten. 

Tanken är att det ska komma ut ett par gånger om året och innehålla information om vad som är 

på gång inom föreningen. Om du har synpunkter på bladet så kan du informera någon i styrelsen eller lägga en lapp i 

föreningens brevlåda Nobelparken 1. 

    

Är du vår näste styrelseledamot?Är du vår näste styrelseledamot?Är du vår näste styrelseledamot?Är du vår näste styrelseledamot?    

Vill du vara med och påverka ditt boende? Är du intresserad av att ingå i styrelsen och delta i 

arbetet med att underhålla och utveckla vårt boende? Kontakta i så fall vår vicevärd Peter 

Strömberg, tel 073-446 15 63. 

 

VårstädningVårstädningVårstädningVårstädning    

Onsdagen den 24 april kl 18 är det dags för vårstädning. Vi hjälps då åt att bära ut 

trädgårdsmöbler, städa i källare, vind och tvättstugor/torkrum samt övrigt som kan behövas. Vi 

avslutar sedan med något att äta i Kyrksalen. Ytterligare information kommer att sättas upp på 

dörrarna i trappuppgångarna när det närmar sig. 

    

AuAuAuAutogirotogirotogirotogiro    

Vi påminner åter om möjligheten att betala månadsavgiften med autogiroautogiroautogiroautogiro. Ring bara HSB  

tel 362362362362    90909090 för mer information. Med autogiro betalas månadsavgiften alltid i tid! 

 

Rensning av snickarbodenRensning av snickarbodenRensning av snickarbodenRensning av snickarboden    

Vår vicevärd Peter har städat och snyggat upp i vår snickarbod.  

 

LysrörLysrörLysrörLysrör    

Våra lysrör i trappuppgångar, källare och vind har visat sig vara i så dåligt skick att det i vissa fall 

inte går att byta lysrören för plasten rasar sönder. Vi har nu begärt in offerter för byte av samtliga 

lysrör och då samtidigt till en energisnålare variant. Detta innebär att vi eventuellt skjuter på 

något av de andra projekten i vår underhållsplan för att lämna ekonomiskt utrymme att byta 

lysrören istället. 

 

MailadresserMailadresserMailadresserMailadresser    

Du har väl inte missat att skicka in din mailadress till oss (om du har någon) så vi kan spara på 

papper och pengar. Maila din mailadress till ordföranden Anki Alexandersson 

1972anki@gmail.com eller vicevärd Peter 

Strömberg peter.stromberg3@gmail.com 

 

    

Frågor?Frågor?Frågor?Frågor?    

Har ni frågor/funderingar eller synpunkter så 

kontakta gärna någon av oss i styrelsen. 

 

Välkommen till vår föreningsstämma  

tisdagen den 14 maj kl 18.30 i Kyrksalen.  

Inbjudan/kallelse kommer i slutet av april.  

Vi bjuder på smörgåstårta! 

 Passa på att träffa dina grannar och styrelsen ☺ 


