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Årsstämma  
Årsstämman inträffar den 17 maj på 
Europaporten. Mat serveras mellan 17.00 – 
18.00, avprickning börjar 18.30 och 
stämman börjar 19.00. Separat kallelse 
kommer. 
 
Stamrenoveringen 
Stamrenoveringen börjar nu äntligen lida 
mot sitt slut. Den är estimerad till att vara 
färdig runt augusti / september i år. Det 
som återstår just nu är våra trevåningshus. 
 
Grävning på området 
Som många av er uppmärksammat, grävs 
det mycket på området. Detta behövs då vi 
även behöver byta en hel del 
avloppspumpar med automatisk backventil 
som motverkar översvämningar i husen. 
 
Husmöten 
Fastighetskontoret kommer att skicka ut en 
kallelse inom kort till det årliga husmötet. 
Husmötet äger rum den 19 april kl 14:00 
och 18:00. Kallelse kommer. 
 
Studieorganisationen 
Vill passa på att informera er alla om att 
konstföreningen tyvärr har lagt ner sin 
verksamhet. 
 
 
 
 
 
 

Fastighetskontoret 
Fastighetsskötare Jan Hansson har gått i 
pension, vi tackar Jan för de år han varit 
anställd i Ekonomiska föreningen. 
Två nya fastighetsskötare, Anna och 
Anders har blivit provanställda på 6 
månader. 
 
Renoveringar	
Det har kommit in en hel del klagomål på 
att nya medlemmar konstant renoverar sina 
lägenheter och att det låter förfärligt. 
Styrelsen vill klargöra att det inte är 
förbjudet att renovera, men man måste 
följa de ordningsregler som är uppsatta. 
Våra ordningsregler är bifogade i detta 
domarblad. 
 
Grillfest 
Om än tidigt, vill styrelsen informera om 
den återkommande uppskattade grillfesten 
som anordnas varje sommar. Den är 
planerad till att inträffa 25 augusti. I vanlig 
ordning serverar vi mat och har bokat in 
underhållning i form av livemusik och 
hoppborg till barnen. 
 
Efterlysning! 
Föreningen vill återigen efterlysa en IT 
person med möjlighet att hjälpa andra i 
föreningen med olika typer av IT tjänster. 
Hör gärna av er till fastighetskontoret för 
mer information.  
 
 

Domarbladet 
Mars 2018 



Fastighetskontoret öppettider 
Besök tas emot under följande tider: 
(förutom röda dagar). 
 
Måndag: 09.00 – 12.00 
Tisdag: 09.00 – 12.00 
Onsdag: 09.00 – 12.00 
Torsdag: stängt.  
Fredag: 10.00 – 11.30 
 
Telefon: 040-96 42 12. Telefonsvararen 
avlyssnas regelbundet under kontorstid. 
Fastighetsjouren sköts av Securitas, telefon 
040- 661 01 65. Gäller vid akuta fall efter 
kontorstid samt helger. 
 
Glad Påsk! 
Styrelsen vill i denna kommunikation 
passa på att önska er alla en riktigt glad 
påsk! 
 

 
Glad Påsk 
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