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Årsmöte 12 april
Välkommen till föreningsstämma den 12 
april kl 19 i samlingslokalen. Efter års-
mötesförhandlingarna bjuds på förtäring. 
Kallelse kommer att utdelas i brevlådorna 
tillsammans med anmälan för deltagande 
vid måltiden.

Vill du hjälpa till med måltiden? 
Ta kontakt med Kerstin Storåkers.

Brandskyddsansvarig
Ny brandskyddsansvarig i föreningen är 
Hans Bandelin. Vid brand där utrymning 
är aktuell är det återsamling utanför if´s 
huvudentré.

Tänk på att det inte får ställas föremål på 
våningsplanen eller i trappan. Det försvå-
rar utrymning och hindrar räddningsper-
sonal.

Kapitaltillskott
Ca 100 enkätsvar har inkommit i detta 
ärende och endast 8 % har varit positiva 
till kapitaltillskott. Med anledning härav 
har styrelsen beslutat att inte gå vidare 
med denna fråga.

Ont om plats för cyklar
Det är trångt i våra cykelrum och du som 
har cykel som inte längre används upp-
manas att ta bort den så fler cyklar kan 
få plats.

Månadsbladet och hemsida
Ann Nyström, som skapat vår hemsida 
och som under många år på ett förtjänst-
fullt sätt skött föreningens information 
har avgått från föreningens styrelse. I 
samband härmed har styrelsen valt att 
organisera informationshanteringen på 
ett något annorlunda sätt än tidigare. Det 
innebär att:
 
•  Hemsidan kommer att läggas upp i 

HSB:s system vilket i sin tur medför 
att styrelseledamöterna får möjlighet att 
ajourföra olika delar av hemsidan som 
de är ansvariga för. En person inom 
styrelsen kommer dock att vara huvud-
ansvarig (webbmaster). Konverteringen 
till detta system har påbörjats. Rubriker 
och indelning kommer, med smärre jus-
teringar, att vara som förut.

•  Månadsbladet kommer -sannolikt 
under annat namn - att bestå av ett 
A4-blad som redigeras och skickas ut 
med ojämna mellanrum. Det sker via 
mail för de hushåll som godkänt detta 
förfarande och i pappersform för övriga. 
Ansvarig är t.v. undertecknad.

/Göran Lif

Avgiftshöjning
Fr.o.m 1 april höjs månadsavgiften för 
garageplats till 576 kr och kabel-TV till  
55 kr. Detta med anledning av av höj-
ningar från Vasakronan respektive 
ComHem. Övriga avgifter är oföränd-
rade.



Informationsmötet 8 mars
Infomötet i samlingssalen samlade ett 
stort antal boende, över 70 medlemmar 
hade mött upp. Ett urval av vad som 
avhandlades anges  nedan i punktform:

•  Roland Johansson från HSB och spe-
cialist på tvättstugor, hade inbjudits och 
höll en koncis och informativ betraktelse 
över bl.a. farorna i tvättstugor – kläm-
ning, brand, osämja mm. Han berättade 
också om moderna bokningssystem, 
automatdosering av tvättmedel och 
allmänt om utvecklingen inom tvätt-
området. Se separat stycke om mögel 
i tvättmedelsfacken i högerspalten. Ett 
tankeväckande föredrag vars innehåll 
styrelsen avser att fundera vidare på.

•  Arbetet med projekten rörande belys-
ning (våningsplan, trappor, utomhus) 
samt förnyelse av fläktar).

•  Trädgårdsfrågor, där de närvarande 
var positiva till tanken att återuppsätta 
Utomhusmiljökommittén. Även förny-
elsen av slänten vid 10:an togs upp.

•  Parkering – en alltid lika kontroversiell 
fråga.

•  Ekonomiläget, som föredrogs av Kerstin 
Storåkers.

•  Husvärdarna Eva Kjellin och Hans Ing-
elshed, som redan verkat en tid i Bv 10 
resp. 16, presenterades. De efterträder 
Arne Vahlström och Sune Holgersson.  
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Mögel i tvättmedelsfacken
Riskerna med att bo i mögeldrabbade hus 
är större än vad forskarna hittills trott.

Inomhusmögel bildar giftiga ämnen som 
kallas mykotoxiner. De sprids snabbt och 
är kända för att kunna framkalla både 
cancer och allergier.
Varför får vi mögel i tvättmedelsfacken? 
Några av orsakerna är överdosering 
av tvättmedel. Det som händer är att 
tvättmaskinen inte hinner spola ner allt 
tvättmedel och klumpar stannar kvar 
i tvättmedelsfacket. De moderna mer 
miljövänliga tvättmedlen har svårare att 
lösa upp sig, detta tillsammans med att 
vi tvättar i allt lägre temperaturer, ofta 
40-60°. En bra lösning är att använda 
doseringsbollar som läggs direkt i tvätt-
maskinstrumman.

Vad händer i tvättmaskinen?
Vid sista sköljningen renspolar maskinen 
tvättmedelsfacket varpå rester av tvättme-
del och mögelsporer kommer ner i den 
rena tvätten som senare släpper från texti-
lierna i lägenheten. 

Kan man bli av med mögel som ätit sig fast 
i plasten?
Att mekaniskt skrapa bort eller med 
stålull bearbeta tvättmedelsfacket är en 
kortsiktig lösning. Repor i plasten gör att 
problemet snart är tillbaka, än värre.
En något mer långsiktig lösning är att 
byta tvättmedlesfack, kostnad ca 2-3000 
kr.
Den mest varaktiga och miljöriktigaste 
lösningen är att installera automatisk 
tvättmedelsdosering och använda kem 
som är godkända av Astma och allergiför-
bundet. 
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Nya medlemmar
Under vintern har följande personer köpt 
lägenheter i våra hus och godkänts som 
medlemmar:
Anders Raudla/Birgitta Dahlberg,
Bv 6, lgh 144
Ingrid Persson Bv 12, lgh 43
Kerstin Rosén Bv 16, lgh 6
Linda Junker BV 16, lgh 14

Observera att jag använder våra gamla, 
ursprungliga lägenhetsnummer. De 
av boverket/lantmäteriverket introdu-
cerade (fyrsiffriga) är inte unika i vårt 
husbestånd, vilket innebär att det kan 
bli osäkerhet och fel om man använder 
dessa, t.ex. på ombyggnadsblanketterna. 
Använd våra 3-siffriga lägenhetsnummer 
i ärenden inom föreningen!

/Göran Lif

Vårstädning i trädgården 
14 april
Samling kl 10 utanför samlingslokalen för 
genomgång av dagens sysslor. Vid lunchtid 
bryter vi för fika med smörgåsar.

Våren tycks ha anlänt efter en kort och 
blygsam vinter. Vårblommor knoppas 
och slår ut, gräsmattorna är - åtminstone 
delvis - gröna. I fjol hade vi vårstädning 
den 16 april, i år är det 14 april som gäller, 
dvs. lördagen efter påsk och 2 dagar efer 
föreningens årsmöte. 

Den korta och varma vintern har med-
fört lägre uppvärmningskostnader och 
viss inbesparing beträffande snöskott-
ning. Men en hel del sandning har pga. 
halka utförts.

Matavfall
Många medlemmar deltar i projektet 
med insamling av matavfall och påver-
kar därigenom kostnaden för hämtning 
av hushållssopor. Att det bidrar till bättre 
miljö är också ett bra argument. Matav-
fallet blir till biogas. Vill du också vara 
med? -Kontakta någon i styrelsen för mer 
information.

Observera att det inte är tillåtet att lämna 
annat än hushållssopor i containerna 
i soprummen. Vi har sett att det slängs 
grovsopor i soprummen som i sin tur för-
svårar för sophämtarna och gör att inte 
alla sopor töms. Det finns ett grovsoprum 
i huset Barks väg 8. Den som ställt stolar i 
soprummet Barks väg 12 ombeds att sna-
rast flytta dessa till grovsoprummet.

Om det ser överfullt ut i containerna 
kan du hjälpa till att flytta över sopor 
eller skifta container, det finns handskar 
i soprummen. Alternativt meddelar du 
husvärden. 

Samlingslokal och gästrum
I fortsättningen kommer HSB att skicka 
en faktura till den som hyr samlingslokal 
och/eller gästrum. Information om hur 
det går till får du i samband med bok-
ningen. I avtal förbinder sig den enskilde 
medlemmen att ersätta saker som går 
sönder. Depositionsavgiften tas därmed 
bort.

Mer information om bokningar finns 
på hemsidan.


