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Stämman 2012 – motionstid 

Sista dag för att inge motion till stäm-

man är 17 februari. Lämna i föreningens 

brevlåda vid 26:ans portuppgång. 

Stämman 2012 äger rum antingen den 9 

eller 10 maj, beroende av lokalfrågan. 

Styrelsen återkommer med besked.  

Nya medlemmar 

o Lotta Norberg och Axel Norlund 

flyttar in i lägenhet 56 med till-

träde 9 december 2011. 

o Julia Forlini flyttar in i lägenhet 

37 med tillträde 23 januari 2012. 

o Ioulia Appelskog och Robert 

Rentsch flyttar in i lägenhet 31 

med tillträde 15 februari 2012. 

 Föreningen hälsar våra nya med-

lemmar hjärtligt välkomna. 

Husbibliotek  

Efter ett medlemsförslag kommer sty-

relsen att sätta upp en bokhylla i vesti-

bulen utanför tvättstugorna.  

 Medlemmar som har läsvärda 

böcker som ingen hemma kommer att 

läsa – deckare, romaner, biografier m.fl. 

– kan ställa dem i denna bokhylla som 

planeras komma upp före nyår. (Böcker 

som bör kasseras läggs liksom tidigare i 

grovsoprummet.)  

 Då man på detta sätt lämnat 

ifrån sig en bok till husbiblioteket  

har man förlorat sin äganderätt till 

boken. 

 

  

 

Läshungriga medlemmar kan sedan låna 

eller ta till sig en bok eller några böcker 

som intresserar för att behålla eller 

lämna åter till biblioteket efter läs-

ningen. 

 Husbiblioteket kommer att skötas 

av Birgitta Höstbeck och Ulla Törnell.   

Fjärrkontroll till garaget 

Styrelsen har beslutat att införa fjärr-

kontroll för inpassering i garaget. Det 

planeras ske i vecka 3 nästa år. (Det 

gamla systemet blir kvar i drift parallellt 

under en kortare tid.)  

 Om någon förlorar sin fjärrkon-

troll kan den spärras så att ingen obehö-

rig kan använda den. Bortkommen kon-

troll måste omedelbart anmälas till Lars 

Ståhlberg (tel. 08-16 56 30, 070-566 88 

84) eller till någon annan i styrelsen.  

 Fjärrkontrollerna har två knappar, 

en för att öppna garageporten och en för 

att öppna gångdörren i garageporten.  

 Föreningen bekostar en fjärrkon-

troll per parkeringsplats. De som önskar 

ha fler än en fjärrkontroll får betala 

självkostnadspris för denna (550 kro-

nor/styck). Den enskilde ansvarar för 

sin fjärrkontroll vad gäller byte av bat-

teri. 

 Var och en kommer att få kvittera 

ut sin fjärrkontroll i början av året. Sty-

relsen sätter upp anslag om tid och 

plats. De som hyr ut sin parkeringsplats  

 

 



i andra hand måste själva hantera denna  

förändring visavi andrahandshyresgäs-

ten.  

 OBS! Styrelsen måste veta på 

förhand vilka som vill ha fler än en 

fjärrkontroll för att alla ska hinna pro-

grammeras. Så du/ni som vill ha fler än 

en måste lämna besked om detta senast 

5 januari i föreningens brevlåda i 26:ans 

uppgång.  

Kontroll av ventilation   

Så kallad ”OVK” (Obligatorisk ventila- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tionskontroll) måste genomföras med 

jämna mellanrum. Nu är det hög tid. 

OVK kräver tillträde till alla lägenheter. 

Arbetet kommer att genomföras 30 ja-

nuari. Avisering sänds senare ut till alla 

lägenheter. 

Fimpar på gården 

Den medlem (?) som fimpar på gården 

ombedes att omgående upphöra med 

detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


