
     
 

Vår bostadsrättsförening har haft stämma och den nyvalda styrelsen vill tacka 

för det förtroende som den fått. Information om styrelse samt kontakter på 

Riksbyggen finns anslagna i respektive trappuppgång.  

Tillsammans med medlemmarna i föreningen kan vi skapa ett mervärde och en 

trevlig boendemiljö för alla på Tuppaskolan. 

  

För att förbättra belysningen i Tuppaskolans källare har vi bytt ut de 

gamla klotlamporna till nyare ledbelysning. Lamporna är utrustade med 

rörelsesensorer , vilket innebär att de tänds så fort någon rör sig i 

utrymmet. Arbetet är inte riktigt klart än.  

 

Våra utemöbler finns nu utsatta vid grillplatsen och utanför Tuppaskolan och 

58:an. De boende kan utnyttja dessa under, som vi hoppas, sköna sommardagar. 

Vill man ha en dyna och sitta på finns de i dynlådan vid grillplatsen. Samma 

nyckel som går till cykelskjulen passar. Glöm inte att lägga tillbaka efter 

användning och vid regn.  Förhoppningsvis får vi en fin sommar och många kan 

passa på att nyttja vår fina park. 

 

Ombyggnaden av vår parkeringsplats utmed Borgmästaregatan är klar. 

Från föreningens sida hoppas vi att det blir mindre av felparkerare som 

passar 

 på att uträtta ärenden i stan när de ser en för tillfället ledig plats. Vi har 

också fått några nya platser, vilket innebär att vi har parkeringsplatser till 

alla lägenheter i vår förening. Nya nummerskyltar har anlänt och kommer 

att sättas upp inom kort. 

 

Gympasalen har kompletterats med ett löpband, som ett antal av våra boenden 

har varit med och köpt in. Alla boende kan använda träningsredskapen, men var 

rädd om sakerna och se till att barn inte kommer till skada. 

 

Alla ska nu ha fått rapporterna från statuskontrollen som gjordes i 

september förra året. Uppföljning och kontroll av fel/brister kommer att 

göras under hösten. 

 

Vi önskar er en riktigt härlig midsommar och en fin sommar!  

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Tuppaskolan. 
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