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Hej alla på Sjökatten15!  
 
Vill vi uppdatera er om vad styrelsen arbetar med och informera om annan allmän 
information. 
 
 
Som styrelsen tidigare informerade om så visade besiktningen av våra 
avloppsstammar att de är i dåligt skick. De liggande rören i källaren var mest akut 
och därför har de byts ut. Det var lite skilda åsikter, bland de oberoende företag som 
kom med ett utlåtande, hur lång livstid och hur skicket är på de stående rören. Därför 
kommer vi anlita ytterligare ett oberoende företag som ger oss en ”second opinion”. 
 
Enligt föreningens underhållsplan skall vi under nästa år renovera fönstren. Många 
fönster är ganska illa däran och då framför allt de mot gården där solen ligger på. 
Vi har därför påbörjat arbetet med att kontakta flera företag, där styrelsen väljer ett 
företag, som kan hjälpa oss att besikta fönstren. Ett besiktningsunderlag är till fördel 
då alla företag räknar på samma förutsättningar.  
 
Flera av oss har eldningsförbud i kakelugnarna. På rekommendation av sotaren 
kommer vi därför lämna ut material som ni kan sätta innanför luckorna på 
kakelugnarna. Materialet kommer påminna oss, och andra som vistas i lägenheten, 
att det råder eldningsförbud. 
 

Styrelsen håller på att se över stadgarna pga lagändring. Eftersom en stadgeändring 
kräver två stämmobeslut kommer styrelsen att kalla till en extrastämma, troligen 
innan den ordinarie nästa år. Styrelsen återkommer. 
 
Vi vill igen påminna om att vara mer omsorgsfulla vad som slängs och hur. Tyvärr 
slängs och ställs föremål i soprummet och källaren som inte är grovsopor. Det finns 
sopstationer både vid korsningen Rehnsgatan/ Luntmakargatan och Coop på 
Tegnergatan. Är ni osäkra på vad som kan slängas i soprummet så använd hellre 
sopstationer. På vår hemsida, under trivselregler, finns mer information om 
sophantering. www.sjokatten15.com  
 
Det var länge sedan vi bytte portkod och därför kommer den bytas söndagen den  
26/11. Den nya koden blir xxxx. 
 
Slutligen vill vi informera att Rune Forsberg har på egen begäran avgått från 
styrelsen med omedelbar verkan. Ny ordförande är Johan Mejare. Vi vill tacka Rune 
för ett mycket gott arbete under de år han suttit som ordförande.  
  
/ Styrelsen 
 
 
Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att maila oss på 
styrelsen@sjokatten15.com  


