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Hej 
Här kommer årets andra informationsbrev. Vi i styrelsen gick länge i tron att 2011 skulle börja i 
lugnt tempo, men som ni ser nedan är det en massa smått och gott som är på gång i föreningen – kul 
tycker vi, men vi hoppas samtidigt på att fler känner detsamma så att vi kan bli fler som delar på 
uppgifterna! 
 
Byte av lås: 
”Äntligen” säger ni luttrade medlemmar i framförallt 5A och 5B ingångarna där låsen är som mest 
slitna – ni i 79A och 79B som tror att era dörrar eller sophusdörren kärvar är lyckligt lottade ☺ 
Vi kommer att sätta in nya lås i samtliga ytterdörrar, vindsdörrar och källardörrar. Detta kommer att 
ske under v.15.  
Utlämning av nya nycklar kommer att ske under v.13 och v.14, närmare bestämt  
torsdag 31 mars kl 20-21 och tisdag 5 april kl 20-21 i föreningens lokal i källaren. Ta med 
legitimation! 
Varje lägenhet kommer att få 3st nycklar. Behöver du fler nycklar finns dessa att köpa till 
självkostnadspriset 150:-/st.  
De nya nycklarna är skyddade och kräver föreningens skriftliga godkännande innan fler kopior kan 
göras. Kopior kan endast göras hos Lås Borgström som föreningen köper låssystemet av. Vi har valt 
denna lösning för att begränsa risken för att mängden kopierade nycklar växer okontrollerat. Att det 
blir en nyckellösning och inte en modernare lösning med nyckelkort beror på kostnaden. Kostnaden 
blir orimligt stor för vår förening då vi har väldigt många dörrar i förhållande till antal lägenheter. 
 
Vårmötet 
Vårmötet kommer att hållas i förenigens lokal i källaren onsdagen den 11 maj kl 1900.  
Kallelse kommer i enlighet med stadgarna att skickas ut senast under v.17.  
Styrelsen vill påminna om och uppmuntra möjligheten att skicka in motioner till vårmötet. 
Observera att samtliga motioner skall ha inkommit innan kallelse skickas ut (så att de kan 
inkluderas i kallelsen). Motioner lämnas bäst i föreningens brevlåda ingång 5A, alternativt direkt till 
någon av oss i styrelsen.  
 
Trädgårdskväll/Röja i allmänna utrymmen kväll: 
Torsdagen den 13 april kl 1830 samlas vi i trädgården. Det som står på agendan är 
iordningställande av trädgården, samt uppröjning i allmänna utrymmen. Vi räknar med att hyra in 
en eller två industridammsugare för att verkligen göra rent i tvättstuga samt källare/vind, i 
trädgården handlar det om att bära ut trädgårdsmöbler, trädgårdsutrustning, rensa rent allmänt, fixa 
med staket, bänk osv.  
Styrelsen hoppas också på att under kvällen kunna inspirera etta antal medlemmar till att ta över 
stafettpinnen från förra trådgårdsgruppen och fortsätta arbete med utvecklingen av vår trädgård.  
Väl mötta! 
 
Valberedningen: 
Passa på att ställa frågor om föreningsarbetet i samband med att du hämtar ut dina nya nycklar.  
Vid vårmötet kommer vi behöva välja in minst 2st, gärna fler, nya styrelseledamöter.  
Enligt våra stadgar krävs minst 3 ordinarie ledamöter i styrelsen för att den skall vara giltig.  
Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen eller valberedningen, Marie Vipfors (79B), för att få 
reda på mer om styrelsens arbete och anmäla intresse. 
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Försäljning av lägenhet: 
Försäljningen av föreningens lägenhet i 79A är i sitt slutskede. Förhoppningsvis tecknas kontrakt 
med köpare under denna eller nästa vecka.  
Försäljningen har gått relativt trögt, men styrelsen anser att under de givna förutsättningarna – en 
lägenhet med stort renoveringsbehov och en marknad där objekt inte alls är lika lättsålda som för ett 
halvår sedan – så har vi fått ett anständigt bud på lägenheten!  
 
Nya Medlemmar 
Varmt välkommen i föreningen säger vi till Therese (5A). 
 
Enkätundersökningar: 
Tack alla som lämnade in svar gällande undersökningarna för bredband och värme!  
Vi har fått in ett bra underlag att arbeta vidare med. 
Resultatet av bredbandsundersökningen visar att en majoritet av alla i huset är intresserade av en 
gruppanslutning för bredband, men att telefoni och TV bäst läggs som frivilliga tilläggsval. 
Styrelsen kommer förbereda en motion till stämman i just detta ärende.  
Resultatet från värmeundersökningen visar att halva huset är nöjda med dagens värmekomfort, 
övriga halvan fördelar sig rätt så jämt mellan ”för varmt”, ”för kallt” respektive ”dragigt”. Vi kan 
också konstatera att vi har en hög andel termostater (40%) som inte alls fungerar eller inte fungerar 
tillfredsställande. Detta måste vi självklart se över på något sätt. 
 
Pågående arbeten – inspiration & information till alla medlemmar: 
Styrelsen arbetar med, eller har i skrivande stund, precis slutfört följande punkter (utan inbördes 
ordning): 

- Koordinering av låsbytet (ni anar inte vad många det är som skall ha nya nycklar, posten, 
tidningsbud osv.) 

- Offertarbete för att under året sätta igen piskbalkongen (beslut från stämman 2010) 
- Offertarbete för att se över målning i trapphus och andra gemensamma utrymmen 
- Förbereda trädgårdskvällen 
- Allmänt husrelaterat: Plantera blommor i blomlådor, se till att VFAS fixar stupränna, märka 

upp brevlådor enligt postens anvisningar m.m. 
- Allmänt medlemsarbete: Godkänna medlemmar, hantera pantsättningar, godkänna 

andrahandkontrakt och renoveringar 
- Bokslut 2010 
- Långsiktig renoveringsplan 
- Försäljning av hyreslägenhet 
- Grovröjning av föreningens förråd och vissa allmänna utrymmen 
- Lösa tvist gällande halkolycka i vintras 
- Offertarbete bredband 

 
Sköna vårhälsningar! 
/Styrelsen 


