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Första nyhetsbladet 
Så börjar vi som bor i och är medlemmar i föreningen så smått att ”stå på egna ben”. De 
medlemmar som deltog i föreningsstämman kan påminna sig att det finns många praktiska 
frågor som behöver lösas. De pågående arbetena med byggnationerna av etapperna 2 – 4 är 
också många påverkade av. 
Styrelsen, som nu formulerats, har haft ett första konstituerande möte. Vi beslutade då, att 
med viss regelbundenhet - kanske 4 gånger per år, ge lite information i en sådan här form. 
Tag därför detta lilla opretentiösa informationsblad till era hjärtan, kära grannar. 
Kommentarer på innehåll, utformning och utgivning välkomnas naturligtvis. 

Föreningsstämman 2005 
Stämma hölls den 21 april i JM’s lokaler på Sylveniusgatan. Protokoll finns nu utskickat till 
samtliga medlemmar. 
Till styrelse valdes och efter konstituering så är: 
Kurt Stener Ordförande Utsedd av AB Bostadsgaranti 
Annika Israelsson Ledamot C21 
Göran Kjulsten Ledamot  
Åke Lidberg Ledamot D61 
Gustaf Nordman Ledamot C71 
Emma Nordman Suppleant D32 
Lena Pålsson Suppleant C42 
Ulf Åstrand Suppleant Utsedd av AB Bostadsgaranti 

Till valberedning valdes: 
André Maslennikov Sammankall. D43 
Margareta Waller  C22 

Cykelparkeringen 
Tillfälliga cykelställ finns nu ordnade utefter Kungsängsgatan. När portiken är klar kommer 
man normalt parkera sin cykel inne på gården och då är det tänkt att dessa försvinner. 

JM informerar om etapp 2 – 4  
Bengt Lagerlöf beskriver läget avseende de pågående byggnationerna. Tidsplanerna verkar 
hålla i stort. 

• Etapp 2 – Inflyttning sker veckorna 41, 45 och 49. 
• Etapp 3 – Betongstomme beräknas vara klar ca 1/10. Takarbeten beräknas vara klart i 

slutet av november. 
• Etapp 4 – Arbeten med stommen startar i oktober som beräknas vara klar i början av 

2006. 
Under juli kommer huvuddelen av personalen ta en välbehövlig semester, vissa målnings-
arbeten kommer dock att pågå. 
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Renhållningen 
Efter föreningsstämman, då 
många påtalade de överfulla sop-
behållarna, sker tömning nu två 
gånger per vecka. Men, alla 
måste hjälpa till att källsortera 
soporna så att vi följer det avtal 
vi har med Uppsala Kommun. 
Anvisningar finns i Bostads-
pärmen flik 11. 
 
Returpapper, kartong och glas 
till behållare vid Willys. Grov-
sopor lämnas till återvinnings-
centralerna. Miljöstationerna tar 
hand om ditt farliga avfall.  

Så här får det inte se ut. Alla måste själv frakta bort sina grovsopor 
Vi förutsätter att de som bidragit till sophögen på bilden själva ser till att det bortforslas! 
 

Skydda ditt trådlösa nätverk 
Tillhör du dem som skaffat ett trådlöst nätverk för dina datorer? Glöm då inte att se till att det 
skyddas med lösenord. Om obehörig ansluter till Internet via din anslutning kan du bli 
ansvarig för vad som görs. 

Invigning av gården 
Inom styrelsen har vi diskuterat en idé att vi håller ett litet invigningsparty på gården någon 
gång i slutet av sommaren. 
Vi kommer att lägga ut en enkät i brevlådorna och uppmuntrar alla att svara om det låter som 
ett gott förslag. 
 

 
Avslutningsvis tillönskas alla i 
föreningen en Trevlig Sommar 

 
 
 
  


