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Värmesystemen

Arbetet med värmesystemen är nu i stort sett 
avslutat. De sista injusteringarna återstår. Vi 
tackar för ert tålamod med flera besök i era 
lägenheter. Vi ber er också att läsa den 
information ni har fått om hur de nya termo-
staterna fungerar.

Passagesystem

Arbetet med att installera nytt passagesystem 
pågår. Portnycklarna kommer att ersättas med 
elektroniska taggar, för ytterdörrar, källardörrar, 
vindsdörrar och garagedörrar. Varje lägenhet får 
fem taggar. En stor fördel med systemet med 
taggar är att taggar som har kommit på avvägar 
kan spärras.
Befintliga låscylindrar kommer att sitta kvar 
under en övergångstid, men kommer sedan att 
tas bort. 

Container

Vi kommer att hyra en container till helgen 9-11 
november. Passa på och röj i källare och på 
vind.

Brandvarnare

Nu när vi går in i den mörka årstiden och många 
använder levande ljus påminner vi om att kolla 
att batteriet i era brandvarnare fungerar. 

Enkät

Tack till alla som har svarat på enkäten om 
motionsrum och övernattningslägenhet. Vi 
återkommer med resultatet. 

Nya grannar

Vi hälsar dessa nya medlemmar välkomna

Anders och Sylvia Lagerlöv, 7B
Anders Larsson, 7B
Ann Strömberg. 7B

Garageplatser

Vi har för avsikt att införa kontrakt för 
garageplatserna. Garageplatsen hör inte till 
lägenheten utan hyrs separat av föreningen.

För närvarande finns det flera medlemmar som 
hyr två platser. Det har varit möjligt då vi har 
haft lediga platser. Vi har dock fler lägenheter 
än garageplatser och därmed finns risken att en 
lägenhet blir utan garageplats. Vi tycker det är 
rimligt att så många som möjligt får en plats och 
därför kommer vi införa uppsägningstid för 
plats nummer två.

För garageplats nummer ett gäller kontraktet så 
länge man bor kvar. För garageplats nummer 
två införs uppsägningstid på tre månader.

Eftersom garageplatsen inte följer med 
lägenheten vid försäljning finns ingen anledning 
att “hålla på” en plats som inte används.

Årsstämma

Årsstämman hölls den 31 augusti. Närvarande 
var 61 medlemmar. Efter själva stämman bjöds 
på smörgås i samband med en frågestund. Jan 
Rydberg och Lisbeth Troedsson lämnar 
styrelsen och avtackades.
Efter omval av Claes Pålsson samt nyval av 
Caroline Elmstedt och Christer Möller och 
styrelsens konstituering ser styrelsen ut så här:

Claes Pålsson, ordförande
Lars Soldelid, vice ordförande
Gunnar Erlandsson, sekreterare, 
Caroline Elmstedt, ledamot
Erik Sjölander, ledamot
Ola Lenander, suppleant
Christer Möller, suppleant

Valberedningen består av Tina Persson och 
Ingrid Wallin.
Revisorer: Bertil Kristiansson och Kerstin 
Nilsson.


