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Arbetet med gårdarna
Arbetet med 7:ans gård fortsätter planenligt. 
Nytt tätskikt är lagt och snart startar 
återuppbyggnaden av trädgården. Den nya 
trädgården kommer i stort att ha samma layout 
som den gamla, men många detaljförändringar 
för att göra den grönare och trevligare.
På 9:ans gård har flera provhål tagits upp. 
Proverna visar dessvärre att även här är 
skadorna så stora att trädgården kommer att 
behövas rivas upp.

Miljöhus
Bygglov för miljöhus ärt klart och vi har valt 
leverantör.  Planen är att miljöhuset kommer på 
plats under hösten.  

Minnen från förr
Nästa år 2014 är det jubileum i brf Ingrid, det är
50 år sedan husen byggdes. Dessutom är det 100
år sedan Baltiska utställningen genomfördes.

Vi i styrelsen tänkte att det skulle vara trevligt 
och värdefullt om alla som bor i föreningen, 
framförallt ni som bott länge här, ville skriva 
ner lite om hur det har varit. Även om man inte 
bott här under lång tid, kan man ha något att 
berätta.

Små roliga händelser, var det många barn-
familjer, träffades man på gårdarna, lekte barnen
här eller i Pildammsparken, vad var hyran 
1964? Ja det finns mycket som är intressant att 
veta. Någon medlem kanske har bilder från 
dessa 50 år, som vi kan få låna.

Tanken är att vi ska sammanställa materialet i 
någon form inför jubiléet. Fundera och försök 
minnas tider som flytt, skriv ner dina minnen 
och vem du är. Om du behöver hjälp med att 
skriva ner dina minnen, kan vi säkert hjälpa till.

Lämna ditt bidrag i postboxen eller brevlådan 
hos någon av oss:
Clas Pålsson, 7 A 
Christer Möller, 7 B 
Lars Soldelid, 9 A

Stämma
Föreningsstämman hölls den 28 augusti. 
Närvarande var 65 medlemmar.
Inbjuden gäst var byggkonsulten Joacim Jensen 
från Epcon. Joacim hjälper oss med  
byggnadstekniska bedömningar i samband med 
arbetet på gårdarna och ger oss råd i hur vi skall 
agera juridiskt mot den ursprungliga 
entreprenören. Vi fick en sammanfattning av 
vad som har hänt, vad som har gått fel och hur 
vi nu tänker agera.
Torun Jorde redogjorde för det förslag till 
nybyggnation av gårdarna vi arbetar efter. 

Efter omval av Lars Soldelid , Gunnar 
Erlandsson och nyval av Ann Strömberg och 
suppleant Henrik Qvist och styrelsens 
konstituering ser styrelsen ut så här:
Claes Pålsson, ordförande
Lars Soldelid, vice ordförande
Gunnar Erlandsson, sekreterare, 
Caroline Elmstedt, ledamot
Ann Strömberg, ledamot
Christer Möller, suppleant
Henrik Qvist, suppleant

I samband med stämman avtackades Erik 
Sjölander efter många års arbete i styrelsen. 

Valberedningen består av Tina Persson och 
Barbro Leffler.

Revisorer: Bertil Kristiansson och Kerstin 
Nilsson.

Nya grannar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna

Maria Nilsson, 7B
Annika Rausin, 7B

 


