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Även juli månad blir avgiftsfri 
Eftersom ekonomin fortfarande ser mycket god ut har styrelsen bestämt att ingen 
månadsavgift för lägenheterna tas ut för juli månad 2011. Eventuellt kommer ytterligare en 
månad under 2011 att vara avgiftsfri. För garageplatserna betalar vi dock som vanligt. 

Årsstämman 2011 
Stämman hölls i år onsdagen 28 april i JM's samlingslokal Mälarsalen på Sågargatan 10. 
 
Till styrelse för 2011 är nu följande valda: 
Åke Lidberg Ordförande D61 (D/1501) 018-35 55 67 sven.lidberg@comhem.se 
Gustaf Nordman Ledamot C71 (C/1601) 018-42 52 25 gustaf.nordman@blixtmail.se 
Charlotte Sterner Ledamot C61 (C/1501) 0736-42 27 11 charlotte.berg@blixtmail.se 
Joakim Norinder Ledamot C31 (C/1201) 0737-78 25 35 joakimnorinder@gmail.com 
Patrik Wennström Ledamot D23 (D/1103) 018-55 11 93 patric.wennstrom@gmail.com 
Owe Carlsson Suppleant C62 (C/1502) 018-10 98 18 owe.carlsson@blixtmail.se 
Jan-Olov Holst Suppleant B73 (B/1601) 018-12 80 44 walobogen@blixtmail.se 
 
Efter mötet gavs lite information om aktuella frågor kring våra bostäder samtidigt som lite 
förtäring intogs. 

Frågeformulär lämnas ut – OBS alla måste svara! 
I brevlådorna läggs nu ett frågeformulär som innehåller viktiga frågor: 

- Meddela hur många luftfilter som finns i lägenheten så vi kan beställa till alla. 
- Har du problem med fläckar på tapeterna? 
- Oljud från element? 
- Defekter på innerdörrar? 
- Skador med spruckna kakelplattor? 
- Ohyra i lägenheten (t.ex. silverfisk)? 
- Planerar du glasa in balkongen? 
- mm 

Det är viktigt att alla svarar senast 18 juni. 

Nu byter vi portkod 
Från 30 juni kommer vi att ha en ny portkod till entrédörrarna. En särskild lapp med den nya 
koden kommer att läggas i alla postlådor. 
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Obligatorisk ventilationskontroll – OVK 
Under perioden måndagen 15 augusti till tisdagen 16 augusti behöver vi få tillträde till 
samtliga lägenheter för att genomföra den lagstadgade kontrollen av ventilationssystemet. 
Mera information om hur detta skall göras kommer senare. 

Dörrstoppare 
Dörrar till förråd och till garaget har nu försetts med dörrstoppare så att dörren kan låsas i 
öppet läge. Tänk på att snarast stänga dörren så inte obehöriga smiter in. 

Postfacken 
Oönskad reklam, telefonkataloger mm har vi märkt att många lägger ovanpå postfacket. Se 
till att själv slänga detta istället. 

Besök kommunens utställning av detaljplanen 
Kommunen har nu ställt ut detaljplan för kvarteren Varpen och Spolen samt del av Kungs-
ängsesplanaden. Utställning finns i Stadshuset våning 5, Vaksalagatan 15 och pågår fram till 
21 juni. 
Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att 
överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen. 

Nya i föreningen 
Caroline Riesenfeld med barn har övertagit lägenhet C12 (C/1002) från Joakim Bäcklund och 
tillträdde 29 april. 
Margit och Anders Arnelo övertar lägenhet D41 (D/1301) från Marianne och Börje 
Helgeström och tillträder 1 september. 
Vi hälsar alla våra nya medlemmar varmt välkomna. 
 
 

Trevlig sommar 
Önskas av styrelsen 


