
INFOBLADET 
 

ÅRSSTÄMMAN 

hölls den 11 april, nu liksom i fjol under kompetent ledning av Ina Churchill. Styrelseleda-

möter och suppleanter vars manddattider gått ut omvaldes; ävenså övriga funktionärer, 

dock med en ändring i valberedningen där Jens Jacobsen går in i st.f. Anki Gützkow. Laijla 

Molén tar över huvudansvaret för kolonigruppen efter Ina C. Årsavgiften är oförändrad och 

ekonomin relativt god trots en del inte helt väntade utgifter. 

 

 
Intresserade deltagare   Koncentrerad ordförande och sekreterare 

   

 
God mat uppskattas   Glada damer 

 

UTFLYKT 

Höstlöven ordnar den 23 maj en heldagsutflykt till Åland och detta arrangemang är öppet 

för alla boende i Bladet. Närmare detaljer (klockslag, pris mm) finns angivna på anslag i 

entréerna. 

 

STÄDDAGEN 

På grund av den sena våren med kvarliggande is och snöfläckar samt tjäle i marken 

har styrelsen beslutat flytta städdagen från den 20:e april till lördagen den 27:e 

april. Tid kl. 9.30. 

 

 

APRIL 2013 



VATTENSKADAN I BV 16 

Arbetet med denna har pågått en tid. Fuktmätning har utförts liksom rivning av 

skåpinredning och golv och i några fall även mellanvägg till badrum. Uttorkningen 

avslutas i dessa dagar och sedan återstår ny fuktmätning och återställning. För att 

förhindra – eller åtminstone mildra effekterna av – framtida vattenskador överväger 

föreningen att inköpa och installera fuktmätare med larm, s.k. Dropp-Stop, inled-

ningsvis kanske för 30 lägenheter.  

 

RENOVERING AV TRAPPHUSEN 

Förberedelser pågår. Förslag på material och utförande tas in liksom kostnads- 

förslag. Föreningsstyrelsen är öppen för synpunkter. 

 

RADONMÄTNINGEN 

Är nu slutförd och Jan-Erik Lindahl samlar in dosorna för vidare befordran och 

analys. 

 

CYKELRENSNING 

Cykelrensningen kommer att slutföras i dessa dagar under Christina Malmbergs 

överinseende. Den som inte har tagit bort ”lappen” från sin cykel i cykelrummet har 

en sista chans till den 26 april. 

 

ÖVERLÅTELSER 

Birgitta Larsson har förvärvat lägenheten 132 (Bv 8) och tillträdde tillsammans med 

maken Dennis redan i oktober 2012. 

Benny Lindström har förvärvat lägenheten 87 (Bv 10) med tillträde 2013-01-09. 

William Zhang har tillsammans med sina föräldrar förvärvat lägenheten 133  

(Bv8) med tillträde 2013-03-07. 

Jonas Rydström har förvärvat lägenhet 18 (Bv16) med tillträde 2013-04-02. 

Jaqueline Diaz/Siamak Roozbeh – sedan tidigare medlemmar och ägare till 

lägenheten 106 - har förvärvat lägenheten 8 med tillträde 2013-04-30. 

 

RENOVERING 

De som renoverar badrum och kök uppmanas att anlita endast fackkunniga och 

certifierade entreprenörer. En faktura duger inte som kvalitetsintyg. Slarv med 

bilning och ledningsdragning kan få konsekvenser inte bara för den egna lägen-

heten utan också för grannar och föreningen som helhet. 

 

 

För föreningsstyrelsen 

Göran Lif 

 

 

 


