
Strandremsan
Hej kära granne, 
Så här inför stundande jul vill vi gärna berätta om vad som händer i 
vår förening. Samarbetskommittén har träffats två gånger under hös-
ten och vi kommer löpande att informera om frågor som berör oss 
alla. I slutet av detta brev ser du vilka vi är och hur du kan nå oss.

Föreningens lån är nu placerade
Den sista tredjedelen av föreningens lån, motsvarande 6 770 000 
kr, har placerats. 3 385 000 kr placerades med 90-dagars ränta och 
resterande 3 385 000 kr har bundits på tre år. Säkerhetsgräns finns 
på den rörliga räntan.

Problem med snöröjning
Vi har påtalat problemet för HSB. Vi har också tagit beslut om att 
köpa in fem snöskyfflar och sopborstar. Dessa kommer att ställas 
i respektive entré

Var slänger vi julgranen efter jul? 
Riksbyggen kommer att informera om detta och anvisa plats.

Fördelning av garageplatser 
Fördelning av garageplatser planeras att ske i april 2005. Tills dess 
kan vi alltså fortsätta att stå i garaget. Fördelningen kommer att ske 
enligt principen: kötid. HSB återkommer med information. 

Har du anmärkningar på kvarstående fel och brister i din bostad?
Ring snarast till HSB felanmälan tfn: 08-578 775 70. PEAB har 
skyldighet att åtgärda felen innan tidpunkten för garantibesiktning 
(om ca 2 år).

Tänk på att inte slänga kartonger i soprummet
Kartonger ska slängas i återvinningsstationen som ligger i infarten 
till området. Om vi slänger kartonger i soprummet fylls det snabbare 
och vi får betala mer i sophämtningsavgifter.

Vi vårstädar lördagen den 16 april
Vi har planerat in en gemensam vårstädning den 16 april. Detta gör 
vi under trevliga former med korvgrillning eller liknande. Det kan 
vara bra att känna till att containrar kommer att vara utplacerade i 
området mellan den 15-18 april.

Vad gör vi om det blir ett el-avbrott som omfattar hela huset? 
Naturligtvis kan vi göra en felanmälan till HSB tfn: 08-578 775 70, 
men det blir billigare om vi byter proppen själva. Samarbetskom-
mittén kommer inom kort att få nycklar till El-rummen.  
Vi återkommer med information om vem som har ansvar för nyckeln 
i respektive hus.

Har du några förslag kring föreningens trivselregler?
Just nu är det aktuellt med upprättande av trivselregler i föreningen. 
Kom gärna med idéer, synpunkter och förslag! Hör av dig till någon 
av oss i samarbetskommittén. 

Är du intresserad att vara med i styrelsen?
Nästa stämma äger rum i maj. Till dess tar vi emot intresseanmäl-
ningar och förslag. Hör av dig till ordförande för valberedningen 
Johan Bergling tfn: 0708-84 05 90, e-post: johan@bnk.se 

Vad vill du bli informerad om och hur?
Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av oss med dina 
tankar och idéer. Samarbetskommittén träffas nästa gång torsdagen 
den 17: e februari. 

Till er alla från oss alla, God jul och Gott nytt år!

Bakre raden, från vänster till höger:

Göran Klaesson (ordinarie i styrelsen)  Winborgsväg 29                     
08-647 11 38  goran.klaesson@bredband.net

Jan Olof Norén  Winborgsväg 43
08-716 17 18 (bost)  08-730 92 71 (arb)  jan.olof.norén@av.se  

Ulf Erlingsjö  Winborgsväg 39
08-18 28 28 (bost)  08-18 62 00 (arb)  070-328 62 01
ulf.erlingsjo@bredband.net 

Främre raden, från vänster till höger

Elisabeth Antonsson (suppleant i styrelsen)  Winborgsväg 31 
08-773 41 15 (bost)  08-585 952 34  070-566 43 70
elisabeth.antonsson@bredband.net

Therese Detterfelt  Winborgsväg 31
08-34 85 50  0706-755 105  therese@dconsulting.se

Maria Lyckesjö  Winborgsväg 33 
08-718 42 70  0709-66 65 29  maria.lyckesjo@inmema.com

Lotta Nordkvist  Winborgsväg 39 
08-718 23 22 (bost)  08-718 75 81 (arb)  070-431 75 81 
lotta.nordkvist@nacka.se

Saknas på bild: 

Magnus Brandt (ordinarie i styrelsen)  Winborgsväg 39
070-461 40 14  magnus.brandt@home.se
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