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Föreningsstämma  hålls onsdag 11/5 klockan 1800 på Apelviken Konferens (vid restaurang 
Solviken), Tångkörarvägen 1 (OBS lokalen!). Alla medlemmar hälsas välkomna!  

OVK  Ventilationskontrollen är nu avslutad. De påtalade bristerna i vissa lägenheter håller 

på att åtgärdats och kommer att slutbesiktigas den 31/3. 

Delägande  Styrelsen har beslutat sätta 5 % som lägsta nivå för delägande av lägenhet i 
föreningen. 

Blåljustillträde  Styrelsen har identifierat problem med tillträde för blåljuspersonal till 
höghusentréerna. Efter utredning har vi noterat att varken ambulanspersonal eller polis 
har rutiner för att själva bereda sig tillträde till entréerna. De är alltså beroende av att 
boende eller andra kan öppna för dem. Räddningstjänsten har däremot en fungerande 
rutin för tillträde till entréerna. 

Häckskötsel  Styrelsen har förlängt avtalet med Kreativ Trädgård för skötsel av föreningens 
häckar under 2022 och 2023. 

Laddstolpar  Under 2021 laddades ca 5 000 kWh under ca 280 laddsessioner. Brf kommer 
att teckna avtal med en firma som säkerställer snabb grindöppning i nödsituationer.  

Grillplatsen  som iordningställts utanför cykelgaraget KNv 19 kommer att förses med 
utvändigt eluttag inför grillningssäsongen. 

Medlemsdag  Styrelsen välkomnar alla boende till en gemensam medlemsdag söndag 24/4 
kl 11. Då får vi tillfälle att lära känna våra grannar och fika ihop. Kanske blir det någon 
ordnad aktivitet – är det kanske DU som vill ordna en sån?? Styrelsen välkomnar initiativ! 

UH-planen  för 50 år framåt anger låga kostnader för fastighetsunderhåll under de 
närmaste åren. Först 2027 planeras större insatser, bl a ommålning av höghustak och 
fasadputs samt renovering av taken på garagen. 

Fågelmatning  är fortfarande inte tillåten. Vi vill inte ha in råttor i våra fastigheter.  

Trädgårdsavfall  Behållare står på MC-parkeringen under växtsäsongen. Första tömning 23/3.  

Dörröppnarna  i höghusentréerna bör inte användas vid hård vind. Tidigare i vinter 
skadades en dörr när den fläktes upp utöver stoppläget av den hårda vinden. 

Vattenutkastare  har installerats utanför tvättstugan. Detta underlättar t ex vattningen av 
blomsterkrukorna utanför entréerna och föreningens häckar vid långvarig torka. 

Hemsidan kurortsparken.se  innehåller stadgar, årsredovisning, stämmoprotokoll, flytt-
komihåg, information om laddstolparna och tvättstugan och mycket mer.  Alla boende bör 
känna till Trivselreglerna, som uppdateras kontinuerligt. Planerar du att renovera lägen-
heten, läs noggrant ”Renovering av lägenhet”.  

Kontakt med styrelsen:  fragor@kurortsparken.se eller brevlådan vid tvättstugan. 

Nästa nummer planeras utkomma i juni 2022. Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig vår! 
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