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Informationsblad 
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. 
 
Årets projekt 
De första månaderna på 2020 har vi rivstartat med underhållet, fjärrvärmeundercentralen är 
bytt. Trappuppgångarna är i princip färdigmålade och vi kommer att sätta upp nyinköpta skyltar. 
Vi har beställt målning av fönster, infordringar och fönsterbleck som flagnar och det kommer 
utföras när vädret tillåter. Vi kommer undersöka och beställa tak över våra källarnedgångar för 
att undvika vattenskador vid skyfall. 
Vi har också en stor investering framför oss då vi troligen i år eller nästa år kommer att behöva 
byta taken. Sedan vill vi också fortsätta att göra det mer trivsamt ute. Har ni förslag får ni gärna 
kontakta vår trädgårdsgrupp som består av Lena, Maria och Ingemar. 
 
Vårstädning 
Onsdagen den 22 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. 
 
Autogiro 
Vi påminner åter om möjligheten att betala månadsavgiften med autogiro. Ring bara HSB  
tel 362 90 för mer information. Med autogiro betalas månadsavgiften alltid i tid! 
 
Motorvärmarsladden 
Ni som hyr parkeringsplats kontrollerar väl att locket till uttaget för motorvärmaren är låst och 
att sladdar som hänger kvar tas bort. 
 
Frågor? 
Har ni frågor/funderingar eller synpunkter så kontakta gärna någon av oss i styrelsen. 
Ny kontaktlista till styrelsen kommer att sättas upp så snart de nya tavlorna är på plats. 

Välkommen till vår föreningsstämma tisdagen den 12 maj  
kl 18.30 i vår lokal Kyrksalen. 

Inbjudan/kallelse kommer i slutet av april. 
 

Vi bjuder på något gott att äta! 
Ta chansen att träffa dina grannar och styrelsen  


