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Medlemsblad Rö kepipan Juni 2021
 
Styrelseinformation 
Lars Jensen, ördfö rande 
Charlötte Antönius, kassö r 
Jöakim Lind, ledamöt 
Jöhn Bjö rkhem, ledamöt 
Lisa Bryer, ledamöt 
Nikölay Vinögradöv, ledamöt 
Jönas Ekman, sekreterare.  
Jöhan Knutssön, suppleant 
Pia Lö thgren, suppleant 
Lars Ma nssön, Suppleant 
 
Utemiljö  
Va ra lekplatser behö ver rustas upp öch 
arbetet a r planerat v.33-34, detta ga ller 
Lekplatserna vid Lyftva gen 37 öch Lyftva gen 
3-24. 

 

Anticimex 
Om medlemmar uppta cker skadedjur, 
inömhus eller utömhus, köntaktas 
anticimex, vilka fö reningen har avtal med. 
 

Spygatter 
Våra gaspannor i föreningen avger vatten 

som försvinner i en spygatt under pannan. 

Det är viktigt att medlemmarna 

kontrollerar och rensar denna  med jämna 

mellanrum, annars finns risk för 

vattenskador.  

 

Fönstermålning 
Under vecka 25-26 får vi besök av 

Schönns Måleri. De kommer att förbättra 

målningen på våra fönster så att de håller 

ett par år till. Vidare erbjuder de tjänsten 

att måla de delar som bostadsrättsägaren 

själv ansvarar för. Kontakta styrelsen via 

underhall@rokepipan.se, alt. lägg en lapp i 

brevlådan på Lyftvägen 19 med vad du vill 

ha hjälp med.  

 

Underhåll 
Styrelsen har med föreningens snickare 

inspekterat underhållsbehovet på yttre 

paneler på östra sidan av föreningen 

(Lyftvägen + Mäldvägen). Snickarna 

kommer att åtgärda det som hittats inom ett 

par veckor. 

 
Växtlighet tak 
Ifall man har växtlighet som växer upp i 

taken måste man se till att ta bort detta. 

Växterna riskerar att skada taken och kan 

leda till läckor.  

 
 
Digitalt månadsblad 

Vi i styrelsen vill enbart ha ett digitalt 

ma nadsblad. Införmatiönen kömmer 

snabbare ut till fö reningen öch det blir 

ba ttre fö r miljö n öm vi slipper en 

pappershantering. 
-Anslag pa  anslagstavlör öch via digitala 
kanaler, ifall man vill.  
 

Årsmöte 2021 
Glöm inte årsmötet den 14/6! Mötet börjar 

18:30 på gräsmattan utanför Lyftvägen 17 

m.fl. 
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