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Inga bilar i övre garaget  
Arbetena med att lägga nytt golv i övre 
garaget startar tidigt på morgonen mån-
dagen den 27 juni. Projektet avslutas i 
slutet av vecka 32.  
 
Det kommer att uppstå starkt buller 
under den första tiden av arbetena på 
grund av bilningar. 
 
Det är absolut nödvändigt att alla 
bilar flyttats ut ur övre garaget. I an-
nat fall får vi störningar i arbetet och i 
värsta fall mycket dyrt stopp i arbetet.  
 
Föreningen kan inte ordna ersättnings-
platser i nedre garaget. Vi har inte fått 
in tillräckligt många besked om att 
kunna använda sommartomma platser, 
och föreningen måste i första hand prio-
ritera NCS Colour och Symbio samt de 
som hyr plats av föreningen. Har någon 
medlem stort behov av plats under pro-
jekttiden finns enstaka platser att tillgå, 
hör i så fall med Erik Åsbrink,  070-652 
33 81, erik.asbrink@tele2.se . 
 
Hushållssopor ska kastas i 24:ans 
sopnedkast. Sopnedkasten i uppgång 
 
 
 
 
 
 

 
arna 26 och 28 kommer att stängas, lik-
som grovsoprummet.  
 
I slutet av projektet kan rampen från 
gatan ned till övre garaget behöva åt-
gärdas. Det innebär att de som har par-
keringsplats i nedre garaget under en 
kortare period antingen måste flytta 
bilen eller ha den instängd i nedre gara-
get. Styrelsen återkommer med infor-
mation om detta. 

Markiser 
Persienkompaniet samordnar monte-
ringen av markiser direkt i samverkan 
med de berörda. Markiserna beräknas 
kunna vara på plats sista veckan i juni. 

NCS Colour 
Även inom NCS Colour pågår ett 
ganska omfattande arbete. Man river sitt 
gamla laboratorium och bygger ett nytt 
modernt. Föreningen, i egenskap av 
fastighetsägare, är huvudman för pro-
jektet. Styrelsen har därför engagerat en 
konsult som bevakar föreningens intres-
sen rörande kvalitet, brandsäkerhet, 
ventilation mm. Projektet finansieras av 
NCS Colour. 
 
 
 
 
På omstående sida presenteras styrelsen. 
 



 
 

 

Styrelsen 

 
Magnus Fock, 
ordförande 
magnus.fock@igel.se 
Hem 37 81 33 
Land 0157-600 83 
070-537 44 44 

 
Ulla Andersson, 
vice ordförande 
086514548@telia.com 
Hem 651 45 48 
Land 0156-198 48 
070-531 68 88 

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

 
Ruth Ekelund, 
ledamot 
ruth.ekelund@ 
bredband.net 
Hem 756 76 36 
 

 
Lars-Gunnar Jonsson,  
ledamot 
lars-gunnar.jonsson10@ 
bredband.net 
Hem 653 55 43 
076-289 18 00 

 
Daniel Ram 
suppleant 
daniel.ram 
@bredband.net  
073-267 05 20 
 
 

 
Erik Åsbrink, 
suppleant 
erik.asbrink@tele2.se 
Hem 761 65 29 
Land 0270-42 21 32 
070-652 33 81 

 
Mikael Mosskin, 
sammankallande i 
valberedningen  

 
Bo Andersson, 
ledamot i valbered-
ningen 

 
Patricia Lindbäck, 
ledamot i valbered-
ningen 

 
Styrelsen har utsett ansvariga för löpande frågor. 

• Gården: Ulla. 
• Parkering: Erik.  
• Tvättstuga: Lars-Gunnar. 
• Nycklar, garagekort: Lars. 
• Fastighet: Lars-Gunnar, Ruth, Lars. 

 
 
 
 
 

 
 
 


