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NY STYRELSE 
De på föreningsstämman valda ledamöterna har 
konstituerat sig enligt följande: 
 

Ordförande: Mustafa Hodzic 
Vice ordförande: Börje Johansson 
Sekreterare: Mats Dahlstedt 
Ledamot: Annika Brus 
Ledamot: Ulf Sundberg 
Ledamot: Lennart Höglund 
Ledamot: Kristina Hedman 
Ledamot: Per Rydell (HSB-repr.) 

 

Kontaktuppgifter finns uppsatta i varje trapphus. 
 
TVÄTTSTUGORNA 
Återigen tvingas vi påminna ett fåtal medlemmar 
att deras vägran att göra rent efter sig i tvätt-
stugan orsakar stor irritation hos sina grannar. I 
tvättiden om fyra timmar finns det gott om tid att 
göra rent filtren i torktumlaren och torkskåpet 
samt våttorka golvet. Fr.o.m. nu tvingas därför 
styrelsen genomföra regelbundna kontroller i 
tvättstugorna. 
 
PARKERINGSTILLSTÅND 
Efter semestrarna kommer varje förhyrd park-
eringsplats att få ett parkeringstillstånd att lägga i 
sin bil. Gästparkeringen blir tidsbegränsad till 4 
timmar eller särskilt tillstånd, vilket kan fås av 
vaktmästarna, ordförande, vice ordförande eller 
sekreterare. Som tidigare kan särskilt tillstånd 
även ges för parkering på gårdarna och ges t.ex. 
vid flyttning eller till hantverkare som har verk-
staden med sig i bilen s.a.s. 
 
KOMMUNFIXAREN 
Falu kommun erbjuder alla som är 67 år eller 
äldre en ”fixare” som hjälper dig med skadeföre-
byggande åtgärder som gardinbyte, batteribyte i 
brandvarnare, byte av lampor m.m. Uppdraget får 
högst ta en timme och är helt gratis. Ev. material 
står dock beställaren för. Beställning och mer 
information på 023-82657 på kontorstid. 
 
MED ANLEDNING AV INBROTT 
I början av augusti drabbades ett tiotal medlem-
mar av inbrott i sina källarförråd på E53, S90 och 
S100. Vi vill därför råda alla att undvika att för-
vara stöldbegärliga eller värdefulla föremål i 
källarvåningarna där tjuvarna kan arbeta ostörda.  

ENERGIDEKLARATION 
Som du kanske har läst i media så måste alla  
byggnader vara energideklarerade före årsskiftet. 
Föreningen har nu mottagit denna energidekla-
ration med glädjande resultat. Föreningens 
energiförbrukning ligger mellan 123-131 kWh per 
kvadratmeter, vilket är en bra bit under jämför-
bara byggnader vilka ligger på 154-188 kWh/kvm.  
 

Faktum är att nyproducerade hus ligger i snitt på 
130kWh/kvm! Resultaten kommer att sättas upp i 
varje port under hösten. 
 
CONTAINER FÖR HÖSTSTÄDNING 
Ytan mellan dörren (från trapphuset) och lägen-
hetsförråden är oftast välskött och rena från före-
mål. En har t.o.m. fått mattor och andra förbätt-
rande åtgärder!  
 

Tyvärr finns det dock ett antal trappförråd där 
denna yta används som ett extra förråd där man 
förvarar hjul, möbler, byggmaterial osv.  
 

Vi uppmanar därför alla som vet med sig att de 
har pinaler som står på fel plats (dvs. utanför sitt 
förråd) att snarast flytta dessa. En kontroll av de 
17 förråden kommer att ske vid ett senare tillfälle.   
 

Ta därför gärna tillfället i akt att nyttja de contain-
rar som kommer att stå på övre respektive nedre 
gården under vecka 42. Observera att elartiklar 
och annat miljöfarligt avfall EJ får slängas här! 
 
NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande medlemmar välkomna till 
föreningen! 
 

• Stefan Illius & Lina Forsse, H72 
• Andreas Heurlin, S90 
• Therese Olsson, S96 
• Emma Bertheusson, H76 
• Richard Nilsson, H76 
• Susanne Olsén, S92 
• Alice Gyllner, S94 
• Erica Millberg, H72 
• Per Ellberg, H74 
• Magnus Darvell, H70 
• Berndt och Marianne Eriksson, S94 
• Ulrica Belin, S90 
 
Ha en skön höst så ses vi till jul igen! 

 


