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Resultat från extrastämman 2021-02-25 

Stämman röstade ja till båda förslagen med röstsiffror enligt nedan: 

  Ja Nej Anstå Blank Ogiltig TOT 

Bifall till förslaget att införa gemensam el med 
undermätning? 167 3 14 2   186 

Bifall till förslaget att föreningen tecknar 
gruppanslutningsavtal för bredband? 147 16 20 2 1 186 

 

Styrelsen kommer nu att arbeta vidare med införande enligt stämmans beslut. Vi återkommer 

med detaljer inom kort. 

 

Injustering av värmesystemet 

Injusteringen startar 2 mars på Turbingränd och avslutas på Teknikvägen sista veckan i mars. 

OBS! Om ni ej kan vara hemma enligt avisering, ställ låset i ”serviceläge” (ta ut nyckeln ur 

cylindern kl 10 istället för kl 12) och lås ej extralåset. Entreprenör är Värmex. 

 

Angående stoppet i sopsugen 

Stoppet drabbade i huvudsak Turbingränd och Svetsarvägen. Orsaken var soppåsar som gått 

sönder då de innehållit glas, keramik och metall m.m. Hårda saker sliter på rören och till slut 

blir det hål vilket innebär ökade kostnader för oss alla. Standardstoppet är en pizzakartong i 

sopnedkastet vilket medför en kostnad på ca 2 500:- för föreningen, d v s oss boende. 

Sopnedkasten är till för hushållsavfall. Det betyder att man inte får slänga farligt avfall, 

elavfall, grovsopor, tidningar, kartong och förpackningar av glas, metall och plast. Soporna 

som slängs ska vara väl paketerade (förslutna påsar) så de klarar färden till 

sopsugsterminalen. 

 

Om parkering i området 

Generellt gäller parkeringsförbud i hela området utom på markerade p-platser. Om du inte 

blockerar genomfart får du dock stå inom området för i -och urlastning 15 minuter kl. 08-20 

och 6 minuter kl. 20-08, utan att riskera felparkeringsavgift. Kommunens parkeringsregler för 

de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller också, d v s du får parkera inom 

området om du inte blockerar genomfart. 

 

Styrelseexpedition 

Inga öppna styrelseexpeditioner kommer att hållas tillsvidare men två medlemmar i styrelsen 

kommer dock att vara tillgängliga på telefon. Nästa styrelseexpedition är onsdagen 3 mars kl 

18-20, Mats (070-531 0313) och Karin (073-654 8217) svarar i telefon. 


