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Vattentrycket utreds 
Många av våra medlemmar har 
klagat på dåligt tryck i kranarna. 
Styrelsen har därför beställt en 
utredning för att se om det är 
något vi kan göra åt saken. 

 
Gasledningar inventeras 
I många lägenheter har de 
ursprungliga gasspisarna bytts ut 
mot elspisar. I några fall har 
gasledningar då plockats bort eller 
täppts till av medlemmarna själva, 
vilket inte är tillåtet. För att få 
kontroll på detta och se till att 
våra gasledningar inte utgör en 
brandfara, behövs en inventering.  

 
Extrastämma 12 okt kl 19 
Föreningens stadgar måste ändras 
så att de är anpassade till en ny 
lag om ekonomiska föreningar. Alla 
stadgeändringar kräver beslut från 
två på varandra följande stämmor. 
Vid ordinarie stämman i maj 
fattade vi beslut om att göra 
ändringen och nu är det dags att 
fatta samma beslut igen. Ren 
formalia alltså och kanske inte så 
intressant, men styrelsen kommer 
också passa på att ge info om 
tomträttsavtalet. 
 

 

Enkät om laddstolpar 
En arbetsgruppen utreder 
möjligheten att installera 
laddstolpar för elbilar vid vissa p-
platser. Under hösten kommer de 
att gå ut med en enkät till alla 
medlemmar för att få en 
uppfattning om hur stort intresset 
är. 
 
Info om tomträttsavtalet 
Vi betalar omkring 370 000 kr per 
år för tomträtten och det finns risk 
att det beloppet kommer att 
höjas. Skulle det därför vara 
lönsamt att friköpa marken? Vad 
skulle de två alternativen 
eventuellt innebära ekonomiskt för 
medlemmarna? Kom till stämman 
den 12 oktober och lyssna och 
diskutera. 
 
Städdag 14 oktober 
Lördagen den 14 oktober är det 
städdag, vi tar in 
trädgårdsmöblerna och krattar. 
Avslutar med fika. 
 
Loppis 15 oktober 
Det blir loppis utmed vår del av 
Fregattvägen i år igen. Mer info på 
separat lapp här intill.


