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Årsstämman 
äger i år som tidigare meddelats rum den 
14 april kl 18.30. Platsen blir Kristinebergs 
Hotell och efteråt blir det en macka och 
lättöl eller läsk/vatten. Separat kallelse, 
årsredovisning med mera kommer att 
delas ut senare. 
 
 

Vems grejor? 
I förra månadens Infoblad uppmanade vi 
ägare till olika saker som står i trapphus 
och källargångar att ta hand om dessa. Så 
har inte blivit fallet, i alla fall inte i 
tillräcklig omfattning. Styrelsen upprepar 
därför denna maning. Om saker står kvar 
efter den 1 maj 2004 kommer dessa att 
flyttas till grovsoprummet för vidare 
borttransport. 
 
 

Överenskommelse nådd 
med Mälarstrand 3 
 
Föreningen har nu kommit överens med 
Brf Mälarstrand 3 (radhusen) beträffande 
kostnaderna för drift och underhåll av de 
lokaler de disponerar i våra fastigheter. 
Ersättningen är samma som en oberoende 
konsult hade bedömt som rimlig (för 
närvarande cirka 8 000 kronor per år). 
Föreningen har också redan fått betalt för 
de gångna åren. Någon ”avhysning” är 
således inte aktuell. 
 
 

Utrymme för aktiviteter 

Källaren i 29:an är delvis byggd som 
skyddsrum och i anslutning till detta har 
även funnits ett förråd där material till 
skyddsrummet har förvarats. Dessa prylar  
 
 
 
har flyttats till andra utrymmen varför ett 
rum på cirka 10 kvm har friställts. 
Styrelsen efterlyser idéer vad rummet kan 
användas till; snickarbod, hobbyrum, 
uthyrning till enskild eller grupp av 
medlemmar. Ambitionen bör vara att så 
många som möjligt får glädje och nytta av 
det. 
Lördag – söndag 27-28 mars står rummet 
öppet för beskådan. Förslag mottages av 
styrelsen och frågan kan även diskuteras 
på kommande stämma. 
 
 

Hyra för parkeringsplats 
Som bekant har kostnaden för boende-
parkering fördubblats till 500 kronor per 
månad. Hyran för parkering på kajen har 
hittills varit 450 kronor. Styrelsen har 
beslutat höja avgiften till 550 kronor per 
månad från och med den 1 juli 2004. 
 
 

Nästa styrelsemöte 
vet vi inte något datum för. Det är en fråga 
för den nya styrelsen. Men om du har 
någon fråga som du vill att styrelsen ska 
behandla ska du självklart skriva ett brev 
och lägga det i föreningens brevlåda 
Kristinebergs strand 29. 


