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Utgivare: Styrelsen 
 

 
 
 

Nya styrelsen som blev vald på 
föreningsstämman den 6 maj 
 
Ordförande 
Thomas Nagornoff 
Mobiltelefon: 070-590 00 34 
 
Vice ordförande  
Ulla Andersson 
Mobiltelefon: 070-531 68 88 
 
Sekreterare 
Lars Ståhlberg 
Mobiltelefon: 070-566 88 84 
 
Karolina Häggström Moe 
Mobiltelefon: 070-087 53 74 
 
Daniel Ram 
Mobiltelefon: 073-267 05 20 
 
Suppleanter 
Styrbjörn Palmqvist 
 
 
Styrelsen har en gemensam e-postbrevlåda: 

styrelsen@isbrytaren51.se 
 
 
 
Frågestunden på 

föreningsstämman 
fick inte så stort utrymme som 
det var avsett. Ställ gärna era 
frågor i efterhand så ska vi 
försöka besvara dem i nästa 
Isbrytarläget. Skicka frågor 
antingen via e-post till 

styrelsen@isbrytaren51.se eller lägg en lapp i 
vår brevlåda i uppgång 26. 
 
 

Nya medlemmar 
Gabriella och Max Lundin -
lägenhet 81, Caroline 

Linderoth - lägenhet 68, Anders Jansson och 
Lotta Håkansson - lägenhet 46 och Claes 
Söderberg lägenhet - 64 hälsas välkomna i 
föreningen. 
 
 

Cykelrensning  
För att skapa mer plats i våra 
cykelförråd kommer 
föreningen att genomföra en 

cykelrensning under våren. Om du använder din 
cykel och vill att den står kvar ska du senast den 
31 maj märka den med namn och lägenhets 
nummer (tvåsiffrigt). Detta gäller både cyklar 
som står i förrådet på gården och cyklarna som 
står i källaren.  
Oönskade cyklar som inte har märkts upp 
kommer flyttas till plats 208 i nedre garaget där 
de förvaras i 3 månader innan de avyttras.   
 

 
 
Hissrenovering 
Hissarna kommer att vara 

avstängda under följande perioder: 
Uppgång 28   25 maj-19 juni (vecka 22-25) 
Uppgång 26   22 juni-17 juli (vecka 26-29) 
Uppgång 24   20 juli-14 augusti (vecka 30-33) 
 

 
Isbrytarläget 
I anmälan till föreningsstämman 
frågade vi efter e-postadresser för 
att vi i framtiden ska kunna 

distribuera Isbrytarläget via  
e-post. Vi har fått en del svar men inte från alla 
så vi vill gärna att ni som ännu inte svarat gör 
det antingen genom att skicka er  
e-postadress till styrelsen@isbrytaren51.se 
eller lägga en lapp i vår brevlåda i uppgång 26. 
De som inte lämnat e-postadress kommer att få 
Isbrytarläget på papper som tidigare. 


