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INFOBLAD 
Ny styrelse 

Vid årsmötet den 12 maj valdes en ny styrelse: 
Ordförande: David Låstberg, Vice ordförande: 
Johan Olsson  Kassör: Jan Axelsson, Sekreterare: 
Bernt Schechinger, Suppleanter: Andrea 
Kjellgren, Anna Hansson och Hannah Hvarfvén. 
Kontaktuppgifter för medlemmarna i styrelsen 
ser Du längst ned i Infobladet och på lappar som 
är uppsatta i trappuppgångarna.  

Uteplats/Grillplats 

 
En ny uteplats/grillplats har anlagts i nordöstra 
delen av tomten där sopbehållarna tidigare stod.  
En möbelgrupp och grill har inköpts. Lite småfix 
återstår innan allt är på plats men det går redan 
nu att boka och använda uteplatsen. Vi ser fram 
mot många trivsamma grillkvällar i sommar! 

Fortsatt fönsterrenovering i sommar 

Nu i sommar skall renoveringen av fastighetens 
fönster slutföras. Medlemmar som vet att de inte 
åtgärdat anmärkningar vid fönsterinventeringen 
uppmanas att påbörja arbetet snarast! Kontakta 
Jan Axelsson uppg. C så samordnar han så det 
finns ersättningsfönster tillgängliga och plats för 
renovering i hobbyrummet. 

Byte av rötskadad fasadbeklädnad 

 

Beklädnaden på västra delen av sydgaveln är 
rötskadad och kommer att bytas ut. Arbetet 
beräknas huvudsakligen ske under juni månad. 
Viss störning under dagtid i de lägenheter som 
ligger i västra delen av E-uppgången får vi räkna 
med. Bernt Schechinger uppg. C är föreningens 
kontaktperson gentemot projektledare och 
entreprenörer.. 

Ordning och reda 

Föreningens hobbyrum kan utnyttjas fritt av 
medlemmarna. Där finns ett antal verktyg som 
medlemmarna kan använda. På senare tid har 
försvunnit en del verktyg. Styrelsen överväger att 
låsa in alla verktygen om inte de som saknas 
lämnas tillbaka. Meningen är inte att föreningen 
skall köpa in verktyg som sedan försvinner. 
Efter att hobbyrummet använts skall det städas. 
Det är inte tillåtet att ”lämpa av” överflödigt 
byggnadsmaterial där. Styrelsen ber därför om 
skärpning vad det gäller hobbyrummet. 

Det är ej heller tillåtet att ställa skräp etc. i 
källargångar eller på vinden. De som vet med sig 
att de ställt skräp var vänlig ta bort detta. Notera 
även att gångar i källare resp. vind skall vara lätt 
framkomliga för att föreningens försäkring skall 
gälla. 


