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Nya styrelsen 2019-2020 

Styrelsen består kommande år av följande ledamöter: 

• Mats Lejnemark Ordförande 

• Karin Adamsson Vice Ordförande 

• Halina Koukouvinos 

• Tommy Haag 

• Clas Almerud 

• Lollo Helgerum 

• Olof Steen 

• Fredrik Zetterlund 

• Otto Rimmerfeldt 

• Anna Johansson (HSB-ledamot) 

 

Övriga roller och ansvarsområden kommer att meddelas och sättas upp på anslagstavlor så fort det är klart. 

 

Grillkväll 8 juni 

Valberedningen bjuder in till grillkväll 8 juni med start kl 16 på Turbingränd 4, se separat infoblad 

 

Renovering i garagen 

Nu är det klart med entreprenör för renovering av grundmurarna i garagen Tu 6-16 och Te 1-9, det blir samma 

entreprenör som tidigare, BVA Group. Byggstart för garaget Tu 6-16 blir i sep 2019 med planerad klartidpunkt 

april 2020, separat kallelse till infomöte skickas ut i aug. Kurt Lillieholm är föreningens ombud under bygget som 

vanligt. Byggstart för garaget Te 1-9 blir preliminärt i sep 2020. 

 

Trädgårdentreprenad 

Tyvärr måste vi meddela att avtal för trädgårdsskötseln i sommar ännu inte är klart men diskussioner pågår med 

tänkbara entreprenörer. 

 

Fortsättning på terrassutredningen 

Baserat på svaren som lämnats in på terrassenkäten kommer ett antal lägenheter att aviseras för ett besök av 

den anlitade betongkonsulten Robert Jönsson. Efter undersökning kommer Robert att skapa dokumentation som 

sedan kommer att användas som underlag för upphandling av åtgärder. 

 

Större buskar och träd i blomlådorna på terrassen 

Påminnelse om reglerna för växterna i terrasslådorna fr o m 2019-06-30, buskar och träd får inte vara högre än 

110 cm med undantag för barrväxter som inte får vara högre än 50 cm. Anledningen är att barrträds försurning 

och rötternas växtkraft riskerar att skada terrasslådorna, stora växter påverkar dessutom lådorna med sin tyngd. 

Du kan själv få bekosta skador på terrasslådan orsakade av olovligt stora buskar och träd. 

 

Styrelseexpedition i styrelserummet Tu 14 kl 18-20 där du kan hälsa på och ställa frågor till styrelsen 

Styrelseexpedition innan sommaruppehållet: 26 juni 

Efter sommaren blir det styrelseexpedition första onsdagen varje månad, 7 aug, 4 sep, 2 okt, 6 nov och 4 dec. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 


