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Fråga inte vad föreningen kan göra för dig, fråga vad du kan göra för föreningen! 

Viktig information! 
Vi söker uthyrningsansvariga! 
De som ansvarat för uthyrningen av Kvantingen och övernattningsrummet har avsagt sig 
fortsatt uppdrag och slutar nu till årsskiftet. Det innebär att vi snabbt vill ha in namn på två 
nya frivilliga som kan ta över från 1 januari 2023. Skicka er intresseanmälan till föreningen, 
arvode 500 kr/månad/person utgår. 
 Får vi inga frivilliga att ta uppdraget så kommer vi bli tvungna att avboka allt fr.o.m.  
1 januari 2023 och inga nya bokningar kommer kunna göras tills vi har nya personer som tar 
ansvar för uthyrningen.  
 

Extra stämma 14 december – röstning om stamrenovering 
Efter mer än 3 års arbete med VVS projektet så närmar vi oss nu den 14:e december med 
raska steg. Det är dagen då vi medlemmar ska gå till omröstning om projektet ska 
genomföras eller ej. Ta del av beslutsunderlaget som delades ut tillsammans med kallelsen 
samt den mer utförligare information som delats ut av Riksbyggen efter informationskvällen 
den 23 november. Du hittar allt på hemsidan www.kvannen.se  under Information – VVS. 
 
Din röst är betydelsefull så det måste vara självklart för medlemmarna att komma och rösta 
eller ge fullmakt till ett ombud. Så kom och gör din röst hörd! Stämmofullmakt för ifyllnad 
finns att hämta på hemsidan www.kvannen.se  under Dokument. Men kom ihåg att du som 
ombud endast kan ha med en fullmakt utöver din egen röst och att det är en röst per 
lägenhet som gäller. 
 
För information så hade vi en läcka på rör utgående från undercentralen 17. Ett rör som var 
sönderrostat visade det sig. Entreprenören som lagade läckan hälsar till alla i hus 19 och ber 
om ursäkt att de missade att sätta på värmen igen efter att de åtgärdat. Ni fick alla lite svalt 
inomhus tills värmen sattes på igen.  
 

Ny förvaltare för ekonomi från årsskiftet 
Som vi informerat om tidigare så kommer vi att byta ekonomisk förvaltare fr.o.m. 
2023-01-01 till Riksbyggen. Vi kommer att dela ut vad du som medlem behöver tänka på och 
göra. Det vi med säkerhet kan säga är att det blir ett nytt bankgiro/kontonummer som 
månadsavgiften ska sättas in på (vi informerar om det nya så fort vi får det.). Så ni som har 
autogiro idag kan förbereda er att ni kommer att måste ändra.  
 
Nästa Infoblad kommer ut efter extrastämman. 
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