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Fixardag 
På vår Fixardag den 16 september var det som van-
ligt en god uppslutning. Den här gången var det 
med tyngdpunkt på trädgårdsarbete som vi ägnade 
dagen åt.  
 
Informationsmöte förändrad boendeform, friköp 
Det var kallat till ytterligare ett informations möte 
den 5 oktober om förändrad boendeform.  
Femtiotvå bostadsrättsägare hade kommit för att ta 
del av ytterligare fakta kring frågan.  
 
Under sammanlagt sju kvällar och två lördagar fram 
till den extra stämman hade styrelsen öppet i loka-
len för frågor kring friköp. 
 
En extra stämma var utlyst till den 23 november 
och till den stämman kom 66 medlemmar för att 
lägga sin röst. 
 
Styrelsen jobbar nu för ytterligare en informations-
kväll och den är planerad till den 8 januari. 
Särskild kallelse kommer att gå ut till er. 
 
Den andra extra stämman är planerad till den 30 
januari. Om man är för eller emot ett friköp, är det 
nog viktigt att alla träffar sin bank för att få en 
kalkyl utifrån sina förutsättningar inför extra stäm-
man. 
En särskild kallelse kommer att gå ut till er. 
 
Informationen ligger även på vår hemsida under; 
Boendeform www.visbyhus23.nu 
 
Fjärrvärme, el och vatten 
Vi har lagt in statistik för fjärrvärme, el och vatten 
på vår hemsida. Statistiken görs och uppdateras  

 
Lekplatsen 
Den nya lekställningen är nu monterad och placerad 
i sanden på stora lekplatsen. Vi har två små hästar 
kvar att placera ut. Hästarna skall målas och det 
arbetet får vi göra på fixardagen i vår. 
Ett särskilt stort tack till Kenneth Magnusson alla ni 
andra som varit hjälpsamma och bidragit med arbe-
tet med den nya lekställningen.  
 
Com Hem 
Arbetet med vår uppdatering och installation har 
äntligen gjorts och det lite senare än den tidsplan 
som var sagt från Com Hem. 
 
Omläggning av tak 
Omläggning av taken på tegelhusen har nu avslutas 
helt med den plan och budget vi lagt för i år. Det 
betyder att vi har 14 tegelhus samt trähusen kvar att 
åtgärda framöver. 
 
LITE KOM IHÅG! 
 
Fönster och dörrar 
Se över era dörrar och fönster inför vintern. Kolla 
att tätningslister är i god kondition. I fönstret måste 
de små ”plastbitarna” spanjoletterna finnas och vara 
hela. Har ni några trasiga spanjoletter så kontakta 
Sigge, han har på lager och kan informerar er hur 
man byter. 

 



 
Nyårssmällare 
Tänk på att nyårssmällare kan vara mycket störande 
för grannarna. Det utgör en allvarlig fara och brand-
risk för alla boende. Visst skall vi fira nyår, men gå 

ut till de öppna ytor som finns i närheten. Glöm ej 
att ta med skräpet hem. 
 
Hemsidan: www.visbyhus23.nu

 
God Jul & Gott Nytt År! 

Önskar vi alla boende i vår förening 
Styrelsen Visbyhus 23 



 


