
INFOBLADET 
 

ANDROM TILL VARNAGEL! 

Anders Carling skriver och berättar att han blivit bestulen. En dag för en tid sedan 

lastade han ut grejor från bilen utanför grinden och åkte ned i garaget för att 

parkera bilen. När han kom ut igen såg han att sakerna (en del riktigt värdefulla) 

var borta och en röd, rostig Volvo 245 försvinna. Ställ alltså inte dina saker utan 

tillsyn utomhus utan ta in dem i entrén. Skurkar finns tydligen överallt, t.o.m. i 

våra kvarter. Alla boende i Bladet varnas härmed! 

 

MOTIONERING AV TERMOSTATER 

När radiatorer slutar att ge ifrån sig värme så beror det INTE på luftbubblor i vär-

meledningarna utan på att stiftet i termostaten har fastnat. Man bör då och då 

vrida på termostatratten fram och tillbaka några gånger så att stiftet inte fastnar. 

Har det redan fastnat så måste termostatreglaget tas bort. Det är lite komplicerat 

och vi har dessutom två typer av termostater. Man bör då söka hjälp från husvärd 

eller byggnadskunnig i styrelsen 

 

STÄMMAN 

avhölls under sedvanlig säker ledning av Ina Churchill. 78 röstberättigade hade 

infunnit sig och ännu fler anmält sig till middagen. Inga sensationer inträffade 

under stämman och den därefter framdukade maten, införskaffad av Kerstin 

Storåkers, räckte till alla. 

 

STYRELSEN 

Karin Falk, under åtskilliga år sekreterare i föreningen, och på senare tid även 

trädgårdsansvarig avtackades. Hon hade avsagt sig omval. Detta gäller även Per 
Gullberg, som under de senaste åren varit suppleant i styrelsen. 

 

Styrelsen avser att till nästa stämma föreslå att suppleantskapet avskaffas och 

alla i styrelsen blir ledamöter. Praktiskt har det fungerat så under många år och 

formellt har Höstlöven nyligen gjort den förändringen. 

 

PROJEKT 

Golvläggning har genomförts i Bv 6 och 8 och målning i Bv 6. Montering av golv-

sockel och ev. någon form av tavellist återstår.Flera medlemmar har uttryckt sitt 

gillande, men några tycker också att det blivit för mörkt och att det akustiskt har 

blivit sämre. Styrelsen funderar vidare rörande fortsättningen av projektet. 

 

Även fläktprojektet har nu äntligen kommit i gång med Sveriges Bostadsrätts-

centrum (SBC) som konsult. Man anlitar en ventilationsexpert som underkonsult 

och första åtgärden är att skaffa fram en kravspec för upphandling av utrustning. 

 

STÄDDAGEN  

APRIL 2014  



Över 60 personer mötte upp till städdagen i lördags vilket torde vara nytt rekord. 

Det vackra vädret bidrog naturligtvis till intresset. Rabatter blev grävda och göds-

lade, löv krattades och fraktades, buskar beskars, möbler oljades och ställdes ut 

mm.  

 

 
 

NY MEDLEM 

Jill Bucher och Stefan Ban har förvärvat lägenhet 122 i Bv8 och godkänts som 

medlemmar. Tillträdet är satt till 2014-05-02. 

 
  

För föreningsstyrelsen /  

Göran Lif 

 

 

 

Karin t.v., avgående ansvarig för trädgården, och Laijla (i rött), 

tillträdande, fördelar arbetsuppgifterna. Smörgåsar breddes på 

löpande band och ingen behövde gå svältande hem efter 

arbetet. Och vädret var som synes nedan förstklassigt. 

 



 

 

 

 

 
 

 


