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Rapport från årsstämman 2015

TV-boxarna

Till årsstämman på Stadionmässan kom 51
deltagare med 49 röstberättigade. Följande
val gjordes: Styrelseledamot Anne-Marie
Carlström omvaldes på två år. Till ny
styrelsesuppleant på ett år (fyllnadsval)
valdes Christina Gottfries. Till revisorer på
ett år omvaldes Ernst & Young AB och Stig
Nordström, samt som suppleant Per Axel
Sjöstedt. Till valberedning på ett år
omvaldes Stig Nordström.

De TV-boxar som kommit till varje
lägenhet, tillhör inte lägenheten utan
måste vid avflyttning skickas tillbaka till
Bredbandsbolaget. Ny box måste beställas
av den nyinflyttade.

Fyra inkomna motioner behandlades enligt
följande:
Gruppanslutning till bredband: Stämman
beslutade tillstyrka förslaget.
Låsta cykelförråd: Stämman beslutade
tillstyrka motionen.
Balkongrökning: Stämman beslutade
avstyrka motionen.
Webbokning av tvättstugor: Stämman
beslutade tillstyrka motionen.

Störningar
Det händer då och då att det förekommer
störningar av olika slag från grannar. Det
kan tex. vara hög musik. Om och när detta
inträffar, uppmanas ni att ringa till vår jour,
Dag & Natt, som då tar hand om problemet
utan att ni själv behöver figurera i
sammanhanget.
Fasadrenovering höghuset
Inom kort kommer det att utföras
renoveringsarbete på höghuset. De breda
öppningsbara fönstren kommer att bytas
ut och en del sprickbildning kommer att
åtgärdas. Närmare information kommer
när detaljerna kommer på plats.
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Fett i avloppet

Medlemsinformation

Vi har på senare tid drabbats av stopp i
några köksavlopp. Detta vållar förutom en
hel del kostnader och bekymmer för
grannarna under, också kostnader för
föreningen. Det har visat sig orsaken till
detta är matfett och olja. Den matkultur
som blivit mer och mer vanlig, innebär att
man använder olja i större utsträckning,
men det innebär också att vi måste tänka
på hur vi tar hand om denna olja. Det är
alltså absolut förbjudet att hälla ut den i
vasken. Den kan lämpligen samlas upp i en
tom mjölkförpackning som förslutes och
lägges i övrigt restavfall för återvinning.

Våra nyinflyttade medlemmar får numera förutom
den lägenhetspärm som man tar över, också ett
blad där dom hälsas välkomna och där dom
informeras om vad som gäller vid eventuellt
renoveringsarbete. Nämligen att man inte börjar
med renoveringsarbetet före kl 8.00 på vardagar
och kl 10.00 på helgdagar. Man fortsätter inte
längre än till kl 21.00

Tunnorna för matavfall
De bruna tunnorna är endast avsedda för
matavfall och inget annat. Matavfallet skall
läggas i de bruna påsar som finns att hämta
på fastighetskontoret. Det är absolut
förbjudet att använda plastpåsar. Om man
gör detta, innebär det att tunnorna inte
kommer att bli tömda och att man därefter
tar bort dessa.
Kontakten med vaktmästarna
För att få en uppfattning om vad som vållar
problem i vår förening, uppmanas ni att i
första hand göra felanmälan till
fastighetskontoret.
8.00-11.00 040-93 97 98.
Efter 11.00. 070-33 871 00.

Styrelsen önskar en
God Jul
och
Ett Gott Nytt År

