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Extra föreningsstämman 

Till den extra föreningsstämman som 
avhölls den 19 oktober på Folkets 

Hus, kom ca 80 deltagare med 74 

röster. 
Stämman hade utlysts för att besluta 

om kyrkans framtid. Stämman beslöt 

med röstsiffrorna 42 för och 32 mot, 

att tillstyrka styrelsens förslag, att 
sälja kyrkan till Bonum och att 

upphäva bostadsrätten. Det medför 

också att tomträtten säljes till 
Bonum.  

 

 
Årsstämman 

Till årsstämman, som i år avhölls på 

Stadionmässan, kom ca 70 deltagare 

med 50 röster. 
Följande val gjordes: 

Styrelseledamöterna Jan Mårtensson 

och Bengt Lundblad omvaldes på 2 
år.  

Till ny suppleant valdes Anita Eriksson 

på 2 år. 

Till valberedning omvaldes Lennart 
Persson och Stig Nordström.  

Till revisorer omvaldes Lennart 

Persson och Stig Nordström. 
Till revisorsuppleant omvaldes Per-

Axel Sjöstedt. 

Ernst & Young AB utsågs till ny 
revisionsbyrå. 

Några motioner hade inte inkommit.  

 

 
Dag & Natt 

Som tidigare meddelats är det till Dag 

& Natt man ringer vid störningar eller 
om det uppstår problem i din 

lägenhet efter arbetstid eller under 

helgerna.   
 

 
 

Temperaturen 

Skulle ni frysa och elementen är kalla 
kan det betyda att termostaten står 

för lågt eller inte fungerar, och måste 

ses över. Börja med att själv skruva 

upp termostaten som sitter nere vid 
golvet på varje element. Rör absolut 

inte det gamla vredet som sitter 

där uppe. Då kan det läcka med 
vattenskador som följd. Skulle 

elementet fortfarande inte bli varmt, 

lägger ni en termometer på bordet för 
att se om det är under 21 grader. 

Skulle så vara fallet, ringer ni 

fastighetskontoret, 93 97 98.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Ny telefonlista 

Bif. finner ni en ny telefonlista att 

sätta in i lägenhetspärmen. 

 
 

 
 
 

Forts. 
 

Forts. 
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Nationella lägenhetsregistret 

Föreningen och de boende har nyligen 
ålagts att för skatteverkets räkning 

meddela ett nytt nummer för 

lägenhetsregistret. Detta är ett 
nummer som varken ni eller 

Riksbyggen skall att använda i våra 

kontakter.  

Ni skall vid kontakten med 
fastighetskontoret och vid ev. kontakt 

med Riksbyggen Dag & Natt även i 

fortsättningen använda de tresiffriga 
nummer som ni alltid har gjort. Detta 

nummer finns numera i ovankant på 

varje lägenhetsdörr ovanför 
dörrhandtaget.   

 

 

En fin förening 
Vi får ofta från mäklare och andra 

besökare höra att vi har en väldigt fin 

förening. Man är bl.a. imponerad av 
vår innergård. Allt kan ju bli bättre, 

så därför kan vi väl alla hjälpas åt 

med detta. 

 
 

Julgranarna 

När julen är slut, åker granen ut. För 
några få har det varit ut genom 

fönstret eller balkongen och ner på 

gården. Där har den fått ligga tills 
någon förbarmat sig över den. Så vill 

vi naturligtvis inte ha det, utan den 

skall läggas i ”bingen” vid 

Klubbegatan 8d eller i släpen som 
står uppställd bakom höghuset. 

 

 
 

 

 
 

Snöröjningen 
Vintern är här och därmed halkan. 

Våra vaktmästare gör allt dom kan för 

att hålla våra gångvägar rena. Alla 
blir naturligtvis inte klara på en gång, 

så därför uppmanas ni att ta det 

försiktigt när ni går ut.  
 

 

Belamrade källarutrymmen 

Trots tidigare uppmaningar, är det 
fortfarande boende som placerar 

möbler och diverse prylar i våra 

gemensamma utrymmen. Detta är 
absolut förbjudet, särskilt med tanke 

på brandfaran  

 
 

Jultradition        

Julen blåses in på vår gård den 24/12 

kl. 11.00.                       
Föreningen bjuder på glögg och 

pepparkakor.                                  

Välkommen!  
 

 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar  

God Jul och Gott Nytt År ! 
 
 

 


