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om året. Du kan tipsa styrelsen om 

innehåll, se kontaktvägarna nedan. 

Föreningsstämman  

Föreningsstämman hölls den 27 
maj och genomfördes med 
poströstning. Med glädje noterade 
vi det högsta deltagandet på flera 
år, 116 medlemmar hade lämnat 
sina röster, vilket är drygt 20%.  
Vi hoppas såklart att vi kan 
genomföra stämman fysiskt nästa 
år.  

Protokoll från stämman finns 
tillgängligt på hemsidan samt på 
anslagstavlan utanför 
expeditionen. 

Beslut från stämman 

Stämman beslutade att föreningen 
skall införa individuell mätning och 
debitering av el, liksom flera andra 
föreningar har gjort senaste tiden. 
Mer information kommer efter 
hand och styrelsen kommer att  
finnas tillgänglig för att svara på 
frågor längre fram.  

Än behöver du inte göra något, 
inte säga upp nuvarande elavtal  
eller vara orolig för bindningstiden. 
Detta kommer att tas över av det 
elbolag som styrelsen sluter avtal 
med. Dessutom beslutades att 
styrelsen skall ta fram regler för 
hur sparkcyklar skall parkeras. Tänk  
redan nu på att visa hänsyn genom 
att inte parkera på gångbanor eller 
direkt framför portar. 

Stämman beslutade även att 
inte höja värmen i 
fjärrvärmeavtalet (vi hoppas kunna 
komma tillrätta med anmälda 
problem  
genom byte av termostater 
framöver) samt att inte gå vidare 
med förslaget att ändra och 
tidigarelägga planeringen av 
stambytet.  

Styrelsen vill återigen påminna 
om att det är viktigt att vara 
uppmärksam på bristande tätskikt i 
gamla badrum som lätt kan orsaka 
vattenskador. Vi avråder därför 
från att duscha direkt på golvet i 
dessa badrum, då vi har sett 
ökande antal vattenskador på 
grund av just bristande äldre 
tätskikt. Vattenskador skapar 
merkostnader för föreningen och 
de som drabbas - läs mer om 
underhållsansvar på hemsidan och 
i  
föreningens stadgar. 

Medlemsundersökning 

Tack till alla som deltog i HSB:s 
medlemsundersökning. Det ger bra 
information om styrelsens och 
förvaltarens arbete. Gå gärna in 
och läs resultatet av 
undersökningen på hemsidan! 

Öppna spaltventiler 

Se till att dina ventiler ovanför 
fönstren är öppna. De är en del av 
vårt ventilationssystem, påverkar 
luftkvalitén i lägenhet och 
trapphus. Är de stängda kan luft 
och matos tryckas ut i 
trapphuset. Det kan även skapa 
oljud och undertryck. 

Gruppanslutning för TV 

Det har delats ut information om 
gruppanslutning för TV via Telenor. 
Det tidigare avtalet med 
Tele2/Comhem upphör den 1/7.  

Notera att för att kunna se på TV 
i fortsättningen måste man 
beställa en mediahubb (lånas 
kostnadsfritt!) via Telenors 
kundtjänst (020-222 222) eller 

online. För att det skall fungera 
trådlöst behövs även internet och 
router som beställs kostnadsfritt 
via Telenor. En installationsguide 
följer med (finns även online alt. 
vid expeditionen).  
  Det nya avtalet har flera fördelar, 
som till exempel lägre kostnad för 
föreningen. Läs mer på hemsidan 
och i tidigare utdelat material. 
Detta sitter också anslaget i 
trapphusen. Behöver du hjälp att 
installera router och mediahubb? 
Be om hjälp av en granne, anhörig 
eller Telenors kundtjänst.  

Grillplatsen 

Under året har det varit stort  
intresse för grillplatsen. Glöm inte 
att städa och ställa i ordning, samt 
att undvika att störa grannarna 
som bor nära intill. Vi hoppas på 
fortsatt flitigt användande!  

Återvinningsrum 

Glöm inte att hålla iordning i 
återvinningsrummen! Vik ihop 
kartonger, släng avfall i rätt 
behållare och ställ inget utanför 
kärlen. Felsortering och 
nedskräpning leder till höga 
kostnader för föreningen! 

Semestertider 

Under juli och augusti ta lite längre 
tid att få svar från styrelsen. 
Fastighetsskötarna, förvaltare och 
boendeservice på HSB arbetar som 
vanligt, men med vikarier. I höst 
hoppas styrelsen kunna arrangera 
tillfällen då det är möjligt att 
träffas igen, och närvara på 
expeditionen. 

Styrelsen önskar alla en härlig 
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sommar - ta hand om och njut av 
vårt område. Glad sommar! 
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