
 
+ 

 

 

 

 

Lite från årsstämman den 23 maj 2018  

Totalt närvarade 33 st. medlemmar. Som mötesordförande 

valdes Maria Thornadsson Norgren från SBC. Efter genomgång 

av årsredovisningen konstaterar ordförande 

sammanfattningsvis att föreningens ekonomi, 

underhållsplanering och finansiella resultat är bra. Förslag till 

nya stadgar beslutades – ett obligatoriskt andra stämmobeslut 

genomförs i höst. Inga motioner hade anmälts. Följande 

personer valdes till styrelseledamöter: 
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Övre raden från vänster 

Björn Eriksson, suppleant, omval 

Claes Göran Hedman, ordförande 

Andreas Fredriksson, ledamot, nyval 

Ragnar Vidgar, sekreterare 

Mattias Sundström, ledamot, omval 

Helene Vaara, suppleant, nyval 

Christer Holmberg, vice ordf. omval 

 

Kommenterad [BE1]:  



 

 

Fortsatt installation av 

fibernätutrustning   

Jöta-gruppen fortsätter med installationerna 

av utrustning i våra lägenheter. Detta arbete 

kommer att forceras med utökad 

personalstyrka under sommaren.  

Efter sommaren kommer Comhem att 

informera samtliga boende om program och 

funktion med den s.k. media omvandlaren (TV, 

bredband, telefon m.m.). Särskild information 

om detta kommer senare. 

Klagomål till styrelsen angående 

slarv med städning i tvättstugorna 

Städning efter sig i tvättstugorna, liksom t.ex. 

att ta reda på hund- och kattbajs efter sina 

husdjur, är regler som vi kommit överens om i 

föreningen. Det bygger på ett förtroende för 

varandra, och egen disciplin. Det är omöjligt 

för styrelsen att bevaka sådant om det inte blir 

extremfall där vi med bestämdhet vet vem 

som missköter sig. Fler allmänna förbudslappar 

lär inte hjälpa. Möjligen kan ett större 

civilkurage, där vi påpekar felaktigt beteende 

för varandra, hjälpa? 

Vi hoppas på bättring, eller hur?   

Sommarstängt på expeditionen 

Under tiden 2 juli – 12 augusti är expeditionen 

stängd för besök. Vi kommer att kontrollera 

brevlådan och mailboxen med jämna 

mellanrum, men inga akuta åtgärder kommer 

att vidtas. Vi öppnar igen den 13 augusti kl. 

19.00. Observera våra nya öppettider för 

expeditionen: 19.00 – 19.30 (förlängs förstås om 

besökare finns kvar). 

Vid behov ska du vända dig till Sweax med 

eventuell felanmälan eller fastighetsjour. 

Telefonnummer till dem finns på anslagstavlan i 

trapphuset. 

Några kommande underhålls-

arbeten 

 Sophus nr 2 kommer att målas om 

invändigt samt dörrar och vindskivor 

och takfotsbrädor på alla sophus. 

Arbetet kommer att utföras i 

augusti/sept. 
 Efter sommaren (sept/okt) genomför 

Thorszelius Ventilation inspektion och 

rensning av ventilationsrören i 

lägenheterna. Du får meddelande av 

firman när de kommer till din lägenhet, 

och hur du ska förbereda för deras 

arbete. 

 Vi kommer att installera ett gemensamt 

system med elektroniska dörrlås för 

tvättstugor, gym, sophus och 

cykelförråd utan att fler tags 

(”öppnare”) behövs. Mer information 

kommer. 

Nya uthyrningsansvariga 

Två nya uthyrningsansvariga för Kvantingen 

och övernattningsrummet är Fredrik Holtz och 

Martin Alm som ska arbeta tillsammans med 

detta. 

 

 

 

Slutligen önskar vi samtliga boende ett glatt 

och trevligt midsommarfirande – och gärna 

med fint väder förstås! 

 


