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Årsmötet 
Föreningsstämman avhölls den 13 april. 
Förutom att föreningens räkenskaper 
fastställdes och den avgående styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet valdes en delvis ny 
styrelse. Namnen på dessa framgår av anslag i 
trapphusen. Nya stadgar anpassade till ändrad 
lagstiftning godkändes men ska godkännas av 
ytterligare en föreningsstämma innan de 
slutligt är antagna. 

Fler felparkerare 
På sista tiden har allt fler bilister tagit för vana 
att parkera på sjösidan av Kristinebergs 
Strand. Där råder dock parkeringsförbud 
(tillåtet att stanna max 10 minuter). Det finns 
olika skäl till förbudet; bilar kan inte mötas, 
lastbilar och transporter har svårt att komma 
fram, säkerhet – inte minst för små barn. 

Styrelsen har varit i kontakt med Gatukontoret 
för att få en bättre skyltning. Detta har ännu 
inte givit önskat resultat. Även om det blir av 
är det tveksamt om alla förstår eller bryr sig 
om reglerna. På baksidan av detta infoblad 
finns därför en lapp som kan mångfaldigas 
och anbringas på fordon som bryter mot 
parkeringsförbudet. Förhoppningsvis kan vi 
på så vis få en bättre ordning vid stranden. 

Nytt styrelserum 
I 27:an kommer skyddsrumsförrådet att 
tömmas (nytt förråd ordnas i en av källarna) 
och konverteras till styrelserum. Gunnar 
Nyström har lyckats ordna ett säkerhetsskåp 
för föreningens värdehandlingar utan kostnad. 

Upphandling av 
förvaltning 
För närvarande sköter HSB Stockholm såväl 
vår tekniska som administrativa förvaltning. 
Styrelsen tycker att mycket är bra, men inte 
allt. Framför allt vill vi pressa kostnaderna. 

Därför kommer nya anbud att begäras in med 
ett nyframtaget offertunderlag som bas. Är det 
någon av medlemmarna som har kontakter 
eller känner till bra förvaltare är det intressant 
att ta del av denna information. 

Nya medlemmar 
Följande nya medlemmar har godkänts: 

Eva Rusz  602 

Margareta Alfredsson 

(med Anders Kjäll)  511 

Anders och Karin Björk 642 

Birgitta Hjern o Torvald Thedéen 454 

Björn Allerbring, som sålt lägenhet 511, har 
köpt och flyttat till lägenhet 652. 

 

Ansvar i styrelsen 
Inom styrelsen har skett en  fördelning av olika 
uppgifter. Däribland märks följande: 

Nycklar Mårten Hagardsson
 Jonas Larm 

Parkering, garage Björn Allerbring 

Trädgård Björn Allerbring 
 Birgitta Dahlberg 

Porttelefon Mårten Hagardsson 

Husvärdar 3 Jonas Larm 

 27 Margareta Alfredsson 

 29 Mårten Hagardsson 

 

Vårens projektdag 
Boka den 29 maj kl 16 och gör ett handtag för 
vår gemensamma trivsel. Trädgården och 
gemensamma utrymmen får sig en 
vårstädning – sedan äter och dricker vi något 
gott tillsammans. 



 

Nästa styrelsemöte 
Äger rum den 14 juni. Om det är någon fråga 
som du vill att styrelsen ska behandla, skriv ett 
brev och lägg det i föreningens brevlåda 
Kristinebergs strand 29. 


