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Håll till godo – en sommarrapport från styrelsen! 
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Årsstämman – nya stadgar, nya ledamöter i styrelsen… 
 

Ett drygt 60-tal medlemmar deltog vid årsstämman den 16 maj. 
Vid årsstämman antogs bland annat de nya och uppdaterade stadgarna – detta 
betyder att våra stadgar nu är anpassade till de lagar och regler som gäller från 30 
juni. I de nya stadgarna finns nu också inskrivet att balkonginglasningarna är 
medlemmarnas eget fulla ansvar. Från och med nu behövs alltså inga andra skriftliga 
separata sidoöverenskommelser när det gäller inglasning. 
 

Vid årsmötet invaldes Charlotte Aminoff, Hans Ingelshed och Adis Avdic som 
efterträder Petter Svedberg respektive Lars Alexanderson. 
 

Själv återvaldes jag som ordförande under ett år. Tack för förtroendet – styrelsen 
och jag lovar att vi ska göra vårt allra bästa! 
 
Efter årsmötet blev det sedvanlig trevlig och god måltid. Stort tack till Höstlöven för 
ett jättefint arrangemang! 
 

För dig som vill läsa mer om årsmötet – kolla i årsmötesprotokollet! 
 

Förresten, en sak till – årsmötet beslutade att ge den tidigare styrelsen 
ansvarsfrihet!  
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Takmålning i rekordfart 
Utvändig målning av taken har pågått sedan i början av maj. Arbetena var 
beräknade att avslutas i oktober. Men målningsarbetena har gått med rekordfart! 
Det jättefina vädret har starkt bidragit till att arbetena kommer att vara slutförda till 
midsommar! 
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Lägre ränta 
Styrelsen har under maj/juni månad upphandlat ett lån på 16 miljoner kronor. Lånet 
kommer att ligga kvar hos Swedbank men nu blir räntan lägre, cirka 150 000 kronor 
lägre per år. 
Under de senaste 18 månaderna har föreningen sänkt lånekostnaderna med drygt en 
miljon kronor per år. Föreningen har idag lån på totalt drygt 75 miljoner kronor. 
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Byte av värmeväxlare skjuts på framtiden 
Styrelsen har beslutat att flytta fram bytet av värmeväxlare i ett eller två år. Detta 
beslut har tagits efter diskussioner med energiexperter. Om ett år har vi bättre 
överblick eftersom vi samtidigt planerar för solceller och eventuellt också för 
bergvärme. 
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Förbättrad yttre belysning 
Arbetet med att förbättra den yttre belysningen pågår. Vi testar just nu olika 
alternativ. Styrelsen återkommer efter sommaren. 
 

 



Solceller på taken 
Projekteringsarbetet och diskussioner med solcellsexperter och leverantörer pågår 
för fullt. Styrelsen räknar med att bjuda in till ett medlemsmöte efter sommaren. 
 

¤¤¤ 
 

Krav på Solnaberg AB 
Styrelsen har tagit fram en kravlista som vi har presenterat för Solnaberg. 
Föreningen ställer bland annat krav på en trottoar för gående längs hela Barks väg. 
Vi kräver också förbättrad sikt vid muren, förbättrad belysning, smidigare 
trafiklösning vid IF:s huvudentré, bättre trafikskyltning, förbättrad trafiklösning 
utanför Aktiv Ortopedteknik, betydligt bättre ogräsbekämpning mm. 
Direkt efter sommaren kommer styrelsen att träffa representanter för Solnaberg AB. 
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Rekordmånga deltog i städdagen 
Ett drygt 60-tal medlemmar deltog i städdagen – den soliga och härliga lördagen den 
5 maj. Rekord i modern tid! Stort tack till alla som var med och hjälpte till.  
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Parkeringarna utanför IF-huset 
Solnaberg - som äger IF-huset - har inte kommit med några nya direktiv när det 
gäller parkeringarna. Det betyder att vi tills vidare fritt kan utnyttja parkeringarna 
under kvällar, nätter och helger. Exakta tider finns anslagna i våra entréer. 
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Stort tack… 
Lars Alexandersson och Petter Svedberg har lämnat styrelsen, Karin Falk har 
lämnat valberedningen, Ina Churchill har lämnat sitt övergripande ansvar för 
odlingslotterna! Till er alla – ett stort och varmt tack för det fina och engagerade 
arbete ni gjort i föreningen under många år! 
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Sommar och sol… 
 

• Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara försiktiga med eld. Grillning 
med eld (kol, gas etc.) är aldrig tillåten på balkongerna. Tänk på eldfaran, 
städa och gör ordentligt rent efter dig när du grillat eller haft picknick. Visa 
stor respekt för grannar och närboende!  
 

• Gräsmattorna klipps i sommar av Cemi – det är samma entreprenör som 
ansvarar för vår fastighetsskötsel. 
 

• Släpp inte in några obehöriga i fastigheterna! För att bli insläppt i våra hus 
ska man kunna göra trovärdigt att man ska besöka en person som inväntar 
besöket – försäkra dig om detta! Inga andra, inga försäljare, inga personer 
som säger att de representerar någon ”välgörenhetsorganisation” eller 
liknande ska släppas in i våra fastigheter! Fråga vänligt men ta ingen strid! 
Vid fara ring polisen! Kontakta oss i styrelsen. Jourlista till styrelsen finns i 
entréerna.  
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Sommaren är här! Styrelsen vill tillönska alla våra medlemmar en riktigt 
skön och fin och härlig sommar! Gör något kul och trevligt i sommaren! 
Men var rädd om dig! 
 
Anders Magnusson 
ordförande 


