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Hej grannar!
Höststädning och grillning söndagen 22 oktober
Vi träffas kl 14.30 på gården och städar i några timmar. Efter det bjuder 
föreningen på en gemensam, stående grillmiddag på gården – eller i den 
nya samlingslokalen om vädret är dåligt.

Årsstämmoprotokollet
Under ”Dokument” på brfkopparn9.se hittar ni föreningens alla viktiga 
dokument – även protokollet från årets föreningsstämma.

Säkerhetsdörrar?
Flera nya medlemmar har efterfrågat säkerhetsdörrar. Vi vill därför veta 
om det är fler i huset som är intresserade, så att vi kan göra en gemensam 
beställning? Vänligen mejla brfkopparn9@entre.stofast.se.

Nya intressegrupper i huset
Det finns planer på att skapa två nya intressegrupper i huset – en gårdsgrupp 
(som exempelvis jobbar för att förbättra de olika miljöerna på innergården, 
så som barnens lekhörna eller sittgrupperna). Sedan behöver vi även starta 
en festkommitté, som tillsammans med styrelsen hjälper till att arrangera 
de gemensamma sammankomsterna, så som årsstämmomiddagen, höst
grillningen och adventsfikat. Vi kommer att sätta upp lappar i samband med 
höststädningen.

Den nya föreningslokalen
Lokalen är färdig och uthyrnings bar. Det är endast en del formalia som ska 
på plats innan vi drar i gång uthyrningen på allvar. Men vet du dig ha gäster 
på ingång i höst, så går det redan nu att se hur tillgängligheten ser ut på 
boka.se/calendar/ckqmtty6. Vill du sedan boka lokalen för övernattning (400 kr/
dygn) eller för kalas eller middag (200 kr), mejla brfkopparn9@entre.stofast.se.

Trycka ner hiss, portkod och låsa fönster
Vi vill återigen be alla att trycka ner hissarna efter användning – våra skyltar 
har inte riktigt uppnått den effekt vi hade hoppats på … 
Vi vill också påminna om att inte lämna ut vår portkod till 
utomstående, eftersom den lätt hamnar i fel händer. I förra
veckan hade vi ett inbrottsförsök, där förövarna kom in med 
portkoden. De försökte sedan att ta sig in i en av lägenheterna
på första våningen, via fönstren mot innergården. Bra är alltså
att även hålla fönstren låsta när ni inte är hemma. 

/Styrelsen
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