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Årsstämman avseende 2013 
Årstämman avseende 2013 kommer att hållas den 10 april 2014 

Årets stämma kommer att hållas i samma lokal som förra året. Kålsängsgränd 10 B, 
möteslokal Uppsalen.  

Kallelse till årsstämman skickas ut cirka 4 veckor för stämman. 

I år kommer Årsberättelsen skickas ut via epost. För de som inte anmält sin epost adress till 
styrelsen så kommer Årsberättelsen lämnas i pappersform. 

Vid årsstämman kommer vi även att informera om olika händelser under 2013 och även vad 
som sker framåt i tiden. Är det något du vill att vi särskilt skall ta upp. Skicka gärna en epost 
eller skriv ett meddelande som du lägger i styrelsens brevlåda i uppgång B. 

Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma på årets stämma. Vi kommer 
självklart att bjuda på förtäring som vi brukar. 

Väl mött 

Spolning av stammarna 
Dags för rengöring av våra stammar 

Företaget Relita kommer att anlitas för stamspolning av våra avlopps rör. Mellan den 7 till 9 
april kommer detta ske. Innebär att ALLA lägenheter skall göras tillgängliga något av dessa 
datum. 

Relita kommer att informera respektive lägenhetsinnehavare vilka tider som gäller för er. Vet 
att spolningen kommer att börja nedifrån och gå uppåt i respektive uppgång. 

Rekommendationen av underhållet av våra avloppsledningar, dvs spolning bör göras ca vart 
5-7 år. Vårt hus var klart 2005 och de första inflyttningarna skedde i februari samma år, därför 
är det nu dags för denna åtgärd. Vi har även skickat ut en enkät som gett oss ca 10 svar kring 
problem med avloppen. 

Vi planerar att fortsättningsvis spola stammarna regelbundet, efter rekommendationer från 
Relita. 

Nya i föreningen sedan förra nyhetsbladet 
Vi har tre lägenhetsöverlåtelser att redovisa denna gång: 

 Hedvig Olander övertog 1 oktober 2013 lägenheten C32 (C/1202) efter Alf Mårtensson. 

 Johan Wahlqvist övertog 17 december 2013 lägenheten B43 (B/1303) efter Eva Edling. 

 Fredrik Andersson övertar den 1 april 2014 lägenheten B32 (B/1202) efter Carolina och 
Fredrik Kullbo. 

 

Vi önskar alla våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen 

 


