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Juletid i samfälligheten 

Här kommer ett nytt nummer av Flottbrobladet att läsa 

medan lussekatterna håller på att jäsa. 

Året har i samfälligheten varit en fartfylld tid, 
där garageportar installerats och trimmats. 

Nu sänker sig tempot i en mer behaglig julefrid, 
där bröd ska bakas och kanske laxen redan har rimmats? 

Snön har gjort sig påmind med ett ordentligt lass, 

där alla grannarna förenats och börjat skotta. 

Ungarna har sedan länge slutat tjata om glass, 
och det var rätt länge sedan man skymtade en råtta?! 

Snart börjar ett nytt år med de möjligheter det ger, 
hur många av oss är det som ska börja träna? 

Till dess vill styrelsen hälsa alla i vårt kvarter, 

att vi tycker ni alla är suveräna! 

God Jul och Gott Nytt År! 

 

 

Genomgång av 
garageportar 

Under den senaste månaden har vi i 

styrelsen, både enskilt och tillsammans 

med entreprenören, besiktat portarna 

och noterat de avvikelser som vi har 

hittat. 

Även om mycket redan är åtgärdat har 

vi fortsatta problem med vissa portar 

som ibland inte vill stänga sig. 

Entreprenören är väl insatt i detta och 

för just nu en dialog med Hörmann om 

rätt inställningar för oss. 

Om ni vet med er att ni har problem 

med er port vill vi i styrelsen gärna få 

reda på det. 

Maila då styrelsen alternativt fyll i 

felanmälansformuläret på flottbro.se. 

 

Garagen är för fordon 

Under arbetet med portbytet har vi i 

styrelsen sprungit runt en del i 

föreningens garagelängor. Vi har då 

noterat att en hel del garage används 

som ett extra förråd. 

Vi vill därför vänligt med bestämt 

påminna om att garagen enbart får 

användas för fordon! 

Föreningens försäkring för garage-

längorna avser fordonsparkering. 

Skulle en brand starta i en garagelänga 

som kan härledas till material som inte 

ska vara där kan samfälligheten bli 

ersättningslös. 

Därför är det viktigt att ni kikar i just ert 

garage och ser om ni där har material 

som bättre lämpar sig i ert förråd. 

 

Information från val-
beredningen 

Mot slutet av året kommer 

valberedningen och knackar på hos 

medlemmarna. 

Vet du med dig redan nu att du är 

intresserad av en roll i samfälligheten är 

du välkommen att maila på 

valberedningen@flottbro.se. 

 

 

 

Tomt garage? 

Alla fastigheter har genom sin andel i föreningen rätt till en garageplats 

men om ni inte har behov av ert garage för tillfället finns det säkerligen 

flera grannar i samfälligheten som är intresserade. 

Utlåning av garage kommer inte att administreras av styrelsen men 

givetvis kan vi vara behjälpliga. 

Vänd er gärna till vår Facebooksida alternativt maila styrelsen på 

styrelsen@flottbro.se. 


