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Årsstämman 2010 
Stämman hölls i år onsdagen 28 april i JM's samlingslokal Mälarsalen på Sågargatan 10. 
 
Till styrelsen för 2010 är nu följande valda: 
Åke Lidberg Ordförande D61 018-35 55 67 sven.lidberg@comhem.se 
Gustaf Nordman Ledamot C71 018-42 52 25 gustaf.nordman@blixtmail.se 
Charlotte Sterner Ledamot C61 018-474 13 15 charlotte.berg@blixtmail.se 
Joakim Norinder Ledamot C31 0737-78 25 35 joakimnorinder@gmail.com 
Patrik Wennström Ledamot D23 018-55 11 93 patric.wennstrom@gmail.com 
Owe Carlsson Suppleant C62 018-10 98 18 owe.carlsson@blixtmail.se 
Jan-Olov Holst Suppleant B73 018-12 80 44 walobogen@blixtmail.se 
 

   
 Åke och Charlotte leder stämman Joakim går igenom årsredovisningen 
 
Efter mötet bjöds på lite extra förtäring med anledning av att vi nu firade femårsjubileum 
sedan fastigheten inflyttades. 

  
 Åke berättar om några aktuella frågor 
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Rullstols- och förråd för barnvagnar 
Det utrymme som finns intill garageuppgången vid Kungsängsgatan 57D skall disponeras för 
rullstolar och barnvagnar (alltså inte cyklar). Dörren kommer att märkas upp och ägarna till 
cyklar som idag finns där uppmanas flytta dessa. 

Sushirestaurangen 
Vi har noterat att den lilla sushirestaurang som finns på andra sidan "torget" har blivit mycket 
populär och har fått många uppskattande omnämnanden. 

 
De serverar sushi & Thai mat både lunchtid 
samt kvällstid!  
 
Tel: 018-430 07 20 
 

 

Avgiftsfri månad 
Under hösten (sista kvartalet) kommer vi att kunna ha minst en avgiftsfri månad, men vi 
avvaktar till augusti med det beslutet. Vi behöver få en mera klar bild över hur vår ekonomi 
utvecklar sig under lite längre tid (7 månader). 

Enkät angående missfärgade tapeter 
På föreningsstämman framkom uppgifter om att vissa lägenheter fått fläckar på tapeterna 
p.g.a. felaktigt silikon/lim. En enkät för att utreda hur många som är drabbade av detta 
problem har tagits fram och kommer att finnas i några exemplar vid varje anslagstavla. 
Enkäten kan också laddas ner från vår webbsida. 
Upplever du problem med missfärgningar – fyll i enkäten och lämna den i föreningens blå 
brevlåda i uppgång B. 

 
Styrelsen önskar nu alla medlemmar 

Trevlig Sommar 

http://www.rawlikesushi.se/
http://www.rawlikesushi.se/
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