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Extrastämman om elrenoveringen: 
Ca 20 hushåll var representerade på extrastämman som hölls den 25/1-10. I korta drag bifölls samtliga styrelsens förslag 
vilket innebär att elrenoveringen kommer att påbörjas inom kort. Det justerade mötesprotokollet finns på hemsidan. 
 
Elrenovering - tidsplan: 
Under början av nästa vecka kommer Totalel att skicka ut information och tidsbokningspapper inför besiktningen som 
kommer genomföras under v.10. Underlaget från besiktningen kommer ligga till grund för den slutförhandling 
föreningen kommer att ha med Totalel inför kontraktsskrivning. Den kommer också vara viktig för tidsplaneringen.  
För bästa resultat (bästa möjliga kontrakt) är det viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter! Vi ber alla hjälpa oss 
med detta. Försök vara hemma eller koordinera nyckelutlämning med granne eller styrelsen. 
Besiktningstillfället är också ett utmärkt tillfälle för dig som enskild att diskutera möjligheter, tillval och eventuella 
frågor med Totalel.  
Vi ber er dock respektera att tanken är att varje besiktning skall ta max cirka 15min för att tidsschemat skall hålla. 
 
Oordning i Sophuset 
Just nu ser det inte särskilt trevligt ut i vårt sophus. 
Vi ber er alla tänka på att vårt sophus inte är dimensionerat för grovsopor. Om du genomför en större renovering, har 
köpt ny platt TV, vårstädar, eller är på väg att flytta så är tumregeln att du tar dig till SYSAVs återvinningsstation med 
dina grejor. De har öppet 6 dagar i veckan, oftast fram till kl 19. Du kan också invänta vår årliga grovsoporcontainer 
som brukar beställas omkring juni månad. 
När wellpappen eller glasåtervinningen råkar vara fulla ber vi er också överväga att inte bara ställa kartonger och 
flaskor framför kärlen. Renhållningsbolaget tömmer inte överfulla kärl som blockerats! Under 2009 har upprepade 
städningar genomförts i soprummet av just detta skäl.   
 
Snöröjning: 
I sophuset finns det en liten snöskyffel framställd i fall du har behov av att skotta fram din bil eller behöver den på 
balkongen etc. 
 
Varmvatten: 
Felsökning av varför vi har skållande hett varmvatten från och till har visat på en felaktigt dimensionerad ventil. I 
kombination med att fjärrvärmen den senaste tiden har haft en ovanligt hög framledningstemperatur har detta medfört 
den uppkomna situationen . En ny ventil och besiktning av varmvattensystemsinställningarna är beställd. 
 
Mål för 2010: 
I vanliga fall kommuniceras styrelsens verksamhetsmål i samband med årsbokslutet vid årsstämman i maj. Men då har 
nära på halva året passerat varför vi passar på att kommunicera dem även här: 
Styrelsens verksamhetsmål för 2010 är att arbeta med följande: 

- Extrastämma kommer att hållas i januari 2010 
- Årsstämma kommer att hållas i maj/juni 2010. 
- Genomföra och avsluta elrenoveringen vid positivt beslut på extrastämma 
- Till årsstämman ta fram ett beslutsförslag för hur vi skall gå vidare med Takterrassen / Piskbalkongen. 
- Styrelsen kommer att arbeta vidare med förvaltningen av trädgårdsprojektet. Genomföra punkterna som togs 

upp vid årsstämman 2009, ordna en bevattningsgrupp etc. 
- Under 2010 göra en översyn på alla föreningens avtal och omförhandla där möjligheter identifieras 
- Under 2010 utreda och presentera ett förslag/scenario där medlemmarna går in med mer kaptial och 

personligen tar över en större del av sina lån i föreningen*. 
- Göra vid golvet i styrelserummet och torkrummet 

* Tanken är att så ett frö under 2010. Eventuellt beslut är tänkt först 2011/2012 då föreningens bundna lån löper ut. 
 
Vicevärd: 
Vi har inga sökande till vicevärdsjobbet. Vissa av sakerna som påtalats i detta och tidigare informationsbrev skulle 
kunna sägas vara ”typiska vicevärdsuppgifter”. I avsaknad av en vicevärd måste vi istället dra vårt eget lilla strå till 
stacken. Det kan vara att enkla saker som att du skottar utanför dörren, att du plattar till wellpappen i soprummet, 
vattnar en blomkruka eller slänger reklamen som ligger ovanpå postfacken.  
Om vi alla gör en liten extra insats betyder det väldigt mycket för helheten! Snälla hjälp oss med detta. 
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