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till 
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6 juli 2021 

 
Vi tackar för det förtroende som föreningen visat oss! Vid det konstituerande mötet 
dagen efter årsstämman fördelade vi rollerna mellan oss på följande sätt: 

Kristoffer Aronsen  — ordförande 
Djenana Bulic  — vice ordförande 
Johanna Akujärvi  — sekreterare 
Sara Pavlovic   — organisatör för studie- och fritidsverksamhet 
Nermana Bulic  — ledamot 
Bengt Skånhamre  — HSB-ledamot 
Kitty Yip   — styrelsesuppleant 
Bo Soulivong Höier — styrelsesuppleant 

Stämmoprotokollet är justerat och färdigt. Det har laddats upp på mitt HSB. Alla har 
tillgång till det genom att logga in från www.hsberiksdal.se. 
 
Om sophantering. Vi påmminer om att det inte är tillåtet att lämna sitt skräp utanför 
sopkärlen. Kom ihåg att det finns kärl för mat- och hushållsavfall framför alla tre husen; 
kärl för glas, papp och plast finns framför 3an och 5an. När ett kärl framför ett hus är fullt 
finns det i allmänhet fortfarande plats i kärlen framför de andra husen. Observera 
parkeringsförbudet framför kärlen vardagar 7–12! Står bilar där kan kärlen inte tömmas. 
 
Andra nyheter i korthet: 
• Reliningen tar semester: ISAB är på semester v. 28– 32. När de återtar arbetet har turen 
kommit till hus 7, bottenstammar och stående stammar. Mer information följer! 
• Porttelefonerna fungerar, men inte alltid. Vi hoppas att leverantören ska ordna problemet 
snarast möjligt. Under tiden har vi igen delat ut portkod för att boende lätt ska kunna släppa 
in besökande och leverantörer. Var så restriktiva som ni kan med att sprida koden! 
• Ronderingsavtalet med Securitas är uppsagt. Fram till mars, då avtalet löper ut, kommer 
de att fortsätta rondering men bara 1 i stället för tidigare 2 ggn/dygn. 
• Utemöbler saknas vid grillplatserna. Orsaken är att den föregående styrelsen slängde dem. 
Vi avvaktar med inköp av nya möbler för att ta ett samlat grepp om hela utemiljön. 
• Gårdskonsert med Linda Lundqvist och Lars Linder kommer till vår förening lördagen 
17/7 kl. 17.30. Vi hoppas på bra väder! Om det regnar mycket, bokas ett nytt datum. 
• Styrelsetelefonen tar semester v. 28–31 och bemannas igen som vanligt fr.o.m. 10/8. 
 
Problems understanding Swedish? This information concerns you too, so use whatever 
device you normally use to manage in Sweden! 

 
Kontaktvägar: styrelse@hsberiksdal.se, formuläret www.hsberiksdal.se/kontakta-oss/,  

telefon 0760-21 26 62 (tisdagar och torsdagar 17:00 – 18:00), 
en lapp till kontoret (källaren hus 5b) 


