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Parkering 

Capman har inte lyckats få till stånd någon parkering med automater på kv. Axet och tills 

vidare kan de som så önskar där parkera på platser som inte är markerade med ”if”. 

Detta enligt  muntligt löfte från Tängerstad. Någon uthyrning av de tomma lokalerna 

(f.d. Bilbesiktningen) tycks inte heller vara omedelbart aktuell. För de 9 platserna 

norr om Bv 14 har vi begärt förlängning från 1 april. 

Arbetet med planering av platser på egen mark har inletts av den anlitade land-

skapsarkitekten. Ett första förslag har presenterats för föreningsstyrelsen, men 

det behöver bearbetas för att kunna utgöra underlag för framtida stämmobeslut. 

Tilläggas kan att många har skrivit till styrelsen och framlagt olika förslag till 

parkeringslösningar. Allt i en positiv anda och ännu har ingen motsatt sig att viss 

mark inom Bladet 2 tas i anspråk för parkering. 

 

Fläktprojektet  

går mot sitt slut. Slutbesiktning är gjord men den obligatoriska ventilationskon-

trollen (OVK) skall godkännas av staden innan besiktningsprotokollet skrivs under 

och betalning av entreprenaden sker. Vissa åtgärder har tillkommit utöver den 

ursprungliga beställningen. Sålunda har en liten trasig fläkt i fläktrummet i Bv14 

lagats och den mycket dåliga värmeväxlaren i samma utrymme skall bytas ut.  

 

Våningsplanen 

Renoveringsarbetena inom Bv 10 och 12 är i stort sett färdiga. 

 

Extrastämman 

avhölls  2015-02-05 med förvånansvärt stor anslutning. Stefan Johansson från 

HSB var stämmoordförande och föredrog de aktuella ändringarna och bakgrund-

erna till dessa. Några få justeringar av innehållet gjordes och några skrivfel 

rättades. Sedan en ny utskrift färdigställts kommer kopior av denna att anslås i 

varje entré tillsammans med stämmoprotokollet. Förslaget behandlas igen vid 

ordinarie stämman den 7 april. Motioner till denna stämma skall vara styrelsen 

tillhanda senast den 10 mars för att kunna behandlas. Anmälan rörande del-

tagande i måltiden efter stämman skall göras senast 27 mars. 

 

I samband med extrastämman hölls ett informationsmöte som denna gång endast 

omfattade parkeringsproblemen och Anticimex-protokollen. Beträffande de sist-

nämnda, avser if att i fortsättningen ta extra betalt för sådana besiktningar och de 
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församlade medlemmarna syntes vara eniga om att avstå från inspektionerna i 

framtiden. 

 

Ekonomi 

Resultaträkningen för 2014 kommer att uppvisa ett underskott av ca 965 tkr. 

Skälet till detta är dels väsentligt ökade kostnader för avskrivning, 996 tkr mot 

tidigare 381 tkr (enligt nu beslutade regler), dels att upprustningen av vånings-

planen inom Bv 10 och 12 tidigarelagts. Kostnaderna för dessa samt för Bv 6 och 

8 uppgår totalt till 1328 tkr. Räntekostnaderna har under 2014 minskat med ca 

356 tkr. Någon direkt oro för ekonomin finns inte. Fjolåret gick plus med drygt 

728 tkr och det ackumulerade överskottet för den senaste 10-årsperioden är 840 

tkr. 

 

Maning! 

Kasta inte plastpåsar och papper oemballerat i sopnedkasten. Sådant skräp sugs 

uppåt av soprumsfläktarna, fastnar i galler upptill i kanalerna och orsakar oljud 

och störningar i fläktsystemen. Samt att dessa galler emellanåt måste rensas. 

Medverka till att sådant arbete inte skall behövas! 

 

Och snälla: Kasta inga slalomskidor i containern för wellpapp i grovsoprummet! 

 

Hemsidan 

HSB har bytt system för produktion av hemsidorna. Detta förorsakar f.n. en del 

problem men Hans Bandelin arbetar för styrelsens räkning med att få ordning på 

den framtida hemsidan. Utseendet på den nya hemsidan kommer att skilja sig en 

del från den gamla, men all information kommer att finnas kvar. Ett undantag är 

gästrumsbokningen, vilken i fortsättningen kommer att ske på nytt sätt. 

 

Uthyrning 

Kontraktet med Andningsgymnasterna för lokalen i suterrängplanet i Bv16 upp- 

hörde vid årsskiftet. Den är nu renoverad, kompletterad och uthyrd som bostad. 

Hyresgästerna, som redan flyttat in, heter Anna Isacson och Leon Aso. 

 

 

För föreningsstyrelsen 

Göran Lif 

 

 

 

 

 
 


