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KVARTERSBLADET 
AKTUELL INFORMATION TILL BOENDE I BRF VISBYHUS 23

 
 
Informationsmöte 
Styrelsen hade kallat till det årliga info och dialog 
möte den 16 januari. Glädjande för oss var att tjugo-
tre medlemmar förutom styrelsen kom till mötet. 
 
Vi visade bilder från omläggningen tak som gjorts 
under hösten. 
Planerade målningsarbeten i föreningen framöver. 
Det är meningen att vi under fixardagarna det här 
året skall försöka avsluta tegelhusens målning. 
Det framkom att det finns några i föreningen som är 
intresserade av att måla trähusen. 
Finns det fler intresserade som kan ställa upp under 
några helger under försommaren? Vi skulle kunna 
testa en huslänga. 
Hör av er till någon i styrelsen. 
 
Lekutrustningen som vi planerar att köpa in under 
våren visades på bild. 
 
En boulebana på södra delen av gräsytan vid stora 
lekplatsen kommer att anläggas under våren.  
 
Vi pratade om ekonomin bl.a. om olika konstruk-
tioner för att få tillgång till avdragsrätten för ränte-
kostnader som i sin tur kan leda till en lägre må-
nadskostnad. 
Styrelsen kommer att inför stämman gå ut till er 
med en enkät där olika alternativ presenteras. 
Vi vill ha svar på om det finns något intresse från er 
som bostadsrättsinnehavare att styrelsen skall driva 
dessa frågor vidare. 
 
Katter 
Frågan togs upp under mötet där boende tycker att 
det är ett sanitärt problem. Här några ex. 
- Kattor gör sina behov på grannars terrasser.  
- De sitter på bilarna som står i garaget, det är inne-
bär många sumpiga tassar och repor i lacken.  
- De pinkar in revir på ytterdörrar och cyklar som 
står ute. 
- Sommartid blir händerna kletiga av kattskit i ra-
batterna. 
 
 
 

 
 
Styrelsen vill därför påminna alla som har katt i 
vårt område. Den lag (1943:459) gäller om tillsyn 
av hundar och katter stadgas att de skall hållas 
under sådan tillsyn som med hänsyn till deras 
natur och övriga omständigheter behövs för att 
förebygga skador och olägenheter. 
 
LITE KOM IHÅG! 
 
Lokalen 
På förekommen anledning vill vi påminna om de 
ordningsregler som gäller finns anslagna till höger 
om dörren till köket. Det förekommer att sopor som 
skall källsorteras och läggas i sulo ställs utanför i 
säckar. Porslin och glas som går sönder ersätts ej 
osv. Det vilar ett ansvar på var och en som hyr att 
det fungerar väl. 
 
Föreningsstämma 
Årets stämma är planerad till den 24 april. Separat 
kallelse med dagordning kommer att delas ut sena-
re. Valberedningen börjar sitt arbete under mars, är 
någon intresserad av styrelsearbete kontakta gärna 
Mats Åkesson som är valberedningens sammankal-
lande. 
 
Fixardag 
Boka redan nu in den 6 maj för fixardagen. Vi 
kommer bl.a. att ägna oss åt gård 8, målning, bou-
lebana och trädgårdsarbete. Vi återkommer med en 
kallelse längre fram i vår. 
 
Förmånskort 
Förmånskortet kommer att delas ut till varje hushåll 
inom kort. Det ger oss många bra rabatter och för-
måner i ett antal butiker. 
 
Vitvaror 
Det finns möjlighet att genom RB köpa vitvaror. 
Kontakta Magnus Gustavsson på tel. 20 59 50 för 
prisuppgift. 
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