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Föreningsstämman 2009-04-22 
Onsdagen 22 april så hölls föreningen årsstämma i Mälarsalen, Sågargatan 10. 
Följande är nu valda: 

Åke Lidberg Ordförande D61  
Joakim Norinder Ledamot C31  Nyvald  
Gustaf Nordman Ledamot C71  
Charlotte Sterner Ledamot C61 Nyvald  
Patrik Wennström Ledamot D23 
Owe Carlsson Suppleant C62 
Jan-Olov Holst Suppleant B73 
Valberedning: 
Margareta Waller Sammankallande C22 
Jenny Andersson Ledamot D23 
Per Lindefeldt Ledamot D73 
Annika Israelsson Ledamot C21 
Lena Pålsson Suppleant C42 

Avgående ledamoten Lena Pålsson, som varit med i styrelsen från starten av vår förening, 
avtackades för det fina arbete hon gjort för föreningen. 
Efter stämman bjöds på lite förtäring och en frågestund hölls. 

Några underhållstips 
Den lilla läckagevarnaren, som alla har monterad i diskbänksskåpet, har till uppgift att larma 
vid ev vattenläckage. Den har nu varit monterad ca 2 år. Det börjar nu närma sig att batteriet 
behöver bytas. Om du märker att det kommer en stötande signal är detta ett tecken på att det 
är dags. Använd ett litet 9 volt alkalinebatteri. Larmenheten är monterad mot väggen med 
kardborrband och batteriet är åtkomligt på dess baksida. 
 
Ventilationsfilter bör även bytas för att upprätthålla en god cirkulation av friskluft. Styrelsen 
kommer liksom tidigare att lämna ut en förfrågan där intresserade kan beställa nya filter av 
god kvalitet som passar vårt system till ett bra pris. 

Torget invigt med konstverket IN SPIRAM 2009 
Söndagen 10 maj inbjöd JM, Skanska och kommunen till en 
träff med alla boende där den nya skulpturen presenterades av 
konstnären Mats Olofgörs. Kommunens projektledare Björn 
Ringström höll ett föredrag om Industristadens historia. 
Efteråt så bjöds på färskbryggt cappucino och nybakad 
muffins.  
Lite bättre väder hade vi dock kunnat önska. 

 
 
 

 Björn Ringström 
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Översvämningen i källaren 
Brunnen på bilden föreställer den brunn där 3000 
liter avloppsvatten den 16 maj trängde upp via vår 
undercentral och sedan ut i garaget och vidare till 
våra källarförråd. Att detta skedde berodde på ett 
akut större stopp i en kommunal avloppsledning 
något kvarter bort. 

 
 
   

 
 
 

 
 

Det blev en lördag många av oss inblandade sent 
ska glömma, men alla hade förståelse att 
framkomligheten den dagen var begränsad och 
att efterarbetet med avfuktning och sanering var 
nödvändigt. Efter fuktmätningar och besiktning 
av försäkringsbolag visade det sig att fastig-
hetens väggar och reglar inte tagit skada. Dock 
visade det sig att 8 stycken källarförråd drab-
bades hårdare med behov av sanering som följd. 

 
Föreningens samtliga lägenhetsinnehavare ombeds att gå igenom sina förråd för att se om 
någon privat egendom eventuellt tagit skada och om så är fallet anmäla skadan till sitt 
försäkringsbolag.  
 
Avslutningsvis ska nämnas att inblandade saneringsbolag och försäkringsbolag på plats var 
imponerade av plastgolven som ligger i alla källarförråd - den lilla och billiga åtgärden har i 
det här fallet besparat oss alla från dyra kostnader i form av fuktskadad privat egendom. 

 
 

Styrelsen önskar nu alla en 

Skön och trevlig sommar 
 

Redaktör Gustaf Nordman
 


