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Södra kyrkogatan 12–14 och Södra kyrkogatan 22–24.  

Eftersom fasad - och fönsterprojektet på Södra Kyrkogatan skall startas upp först i höst så 

kommer entreprenör att via skylift gå över fasaderna som vetter ut mot Mariatorget under maj 

månad. Detta för att minimera risken att lösa stenar eller bruk faller ned i väntan på projektstart.  

 

Föreningsstämma 2020-06-29 

Föreningsstämman är framflyttad till 2020-06-29 på grund av Coronaepidemin. Stämman 

kommer hållas på Jacob Hansens Hus men vi rekommenderar er boende att poströsta istället för 

att närvara vid stämman, allt för att minska risken för smittspridning. Mer information hur ni 

poströstar och hur stämman kommer genomföras kommer framöver. 

 

Passagesystem 

Assemblin har påbörjat arbetet med Passagesystemet. Fördröjningar har skett angående 

programmering av brickor då vi efter NSRs råd, har börjat titta på att minska antalet miljöhus. 

För närvarande har föreningen 10 st. miljöhus vilket leder till oskäligt stora kostnader för 

avfallshanteringen. Vi återkommer med datum för utdelning av brickor samt med information 

om eventuella förändringar i avfallshanteringen.  

 

Grindar 

På grund av Coronaepidemin har de sista grindarna blivit försenade. I vecka 19 förväntas de 

sista grindarna sättas in och vi kommer då tillsammans med entreprenören ha en genomgång av 

samtliga grindar. 

 

Hyreslokalsnytt 

Café Bruket expanderar och har tagit över hyresavtalet för grannlokalen, SoupHeaven, vilken 

kommer att slås ihop med Brukets befintliga lokal och generera ett trettiotal ytterligare 

sittplatser åt Bruket. Renoveringen av lokalen är i full gång.  

  

Frisören Anno 1890 på Södra Storgatan har fått förfrågningar om att klippa kunder som 

befinner sig i riskgrupper för Covid19 utomhus. Medgivande till att nyttja föreningens innergård 

för ändamålet har lämnats. Givetvis under förutsättning att det klippta håret tas om hand på ett 

bra sätt.  

 

I dagsläget saknar vi hyresgäster till två av föreningens butikslokaler (Trend och Lakritsboden 

båda belägna på Bruksgatan). Vi jobbar mycket aktivt med att hitta bra hyresgäster till dessa 

lokaler och hoppas att vi trots rådande omständigheter inom kort ska landa nya hyresgäster här.   

 

Alla våra hyresgäster kämpar på men de har det tufft. Vi som hyresvärd gör vad vi kan för att 

underlätta deras situation.  

Ett tips till alla bostadsrättshavare nu när vårsolen visar sig och föreningens innergård grönskar 

är att avnjuta en take away kaffe eller lunch vid någon av gårdens bänkar. Ett bra sätt att minska 

risk för smittspridning samtidigt som hyresgästerna gynnas och du får en härlig stund i vårsolen.   
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