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Utgivare: Styrelsen

Styrelsen

Arbetet på gården
Så här långt ligger arbetet i linje med upp-
gjorda planer. Det har visat sig att den be-
tongplatta som finns ovanpå det gamla
tätskiktet är tjockare än på ritningarna och i
mycket bra skick. Detta gör att den inte
behöver rivas som det ursprungligen var
tänkt, utan det nya tätskiktet kan läggas
direkt på betongplattan. Detta inverkar
endast marginellt på jorddjupet för åter-
och nyplanteringen på gården. I sin tur
innebär detta att ett stort och mycket

bullrigt arbetsmoment faller bort samtidigt
som vi får lägre kostnader.

Ett frågetecken är att det löper en ihålig
betongbalk på gården som inte står att
finna på någon ritning. Vi får slå hål på
den och kontrollera vad den eventuellt
döljer. Vad detta kan leda till kan inte be-
dömas i skrivande stund.

Magnus Fock
ordförande

Carina Ferbe
ledamot

Mats Holmerson
suppleant

Thomas Tranquilli
suppleant

Lars Ståhlberg
sekreterare

Ulla Andersson
ledamot

Alla beslut om inriktning av arbetet inom alla områden
fattas av styrelsen i sin helhet. Men viss fördelning av
arbetsuppgifter är gjord. Inom styrelsen svarar Magnus
för administration, ekonomi, medlemsinformation och
projektledning. Olle har hand om garagefrågorna, an-
drahandsuthyrningen m.m. Lars skriver styrelseproto-
koll och svarar för tekniska frågor. Ulla arbetar med
återställandet av växtligheten på gården. Carina har
hand om nyckel- och garagekortfrågor.

Telefon och mejladresser se omstående sida.

Var god vänd



Ändrade TV-kanaler
Den första september sker vissa ändringar i
vårt utbud av TV-kanaler. TV 4 Sport
kommer att ersätta Eurosport och Kanal 9
ersätter Discovery. Ingen ny kanalsökning
behövs, de nya kanalerna dyker upp på
samma ställe som de som utgår. Vidare
tillkommer TV 8. Den kommer att placeras
där Com hem nu har sin kanal. (De som
inte har Com hem inställd nu måste så-
lunda leta rätt på TV 8.)

Tillfälliga garagekort
Den som behöver garagekort under som-
maren ska vända sig till Lars Stålberg.

Telefon och mejl
Magnus Fock
magnus.fock@igel.se
Hem 08-37 81 33
Land 0157-600 83
070-537 44 44

Olle Höstbeck
obhostbeck@telia.com
Hem 08-650 04 40
Land 0120-601 96
070-514 15 46

Ulla Andersson
086514548@telia.com
Hem 08-6514548
Arb dir 08-775 40 48

Carina Ferbe
carina.ferbe.fk@ifmetall.se
Hem 08-21 72 76
070-641 39 51

Lars Ståhlberg
stahlberg.lars@bredband.net
Hem 08-16 56 30 
070-566 88 84

Mats Holmerson
mats.holmerson@comhem.se
Hem 08-663 68 59 (även fax)
070 - 675 22 76
Land 0173-314 05 (även fax)  

Thomas Tranquilli
thomas.tranquilli@bredband.net
Hem 08- 651 92 77
070-929 33 58
Land 0430-20585

Till sist önskas
alla en angenäm

sommar


