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Årsmötet 
Avhölls den 8 april. Delvis ny styrelse 
valdes (se anslag i trapphusen) och 
den gamla beviljades ansvarsfrihet. 

 

Trasiga glödlampor 
Flera medlemmar har problem med att 
glödlampor går sönder efter kort tid. 
Anlitad elektriker har inte kunnat hitta 
något fel på anläggningen. Fortum har 
nu också genomfört provmätningar på 
den el som levereras till fastigheterna 
men har konstaterat att strömstyrkan 
väl håller sig inom de riktvärden som 
finns uppställda. Styrelsen fortsätter 
försöken att komma tillrätta med 
problemet. 

 

Putsskador 
Som ni kunnat notera har en del 
skador i fasadputsen åtgärdats under 
de senaste veckorna och husen ser 
återigen nya ut. Hjälp till att hålla dem 
på det sättet. 

 

Städ- och projektdag 
Reservera ett par timmar söndagen 
den 25 maj. Då ska vi städa upp på 
gården, rensa i rabatter, kanske 
plantera nya växter och röja i förråd. 
Vi startar klockan 4 och avslutar med 
något gott. Särskild kallelse kommer 
att delas ut inför dagen. 

 

Sopors handhavande 

Vi har förmånen att kunna sopsortera 
redan i fastigheterna och slipper gå till 
en container på stan med flaskor, 
kartonger med mera. Men det betyder 
också att föreningen (det vill säga vi 
själva) får bekosta hämtningen av 
soporna. Det innebär att kostnaderna 
blir högre om det är mycket att hämta. 
En enkel regel för att minska på 
mängden, och underlätta för andra att 
få plats med sina saker, är att platta till 
kartongerna. Är det mest luft i soporna 
blir det dyrt – och inte heller speciellt 
miljövänligt. 

Ett tips är att helt enkelt trampa på 
kartongen. De flesta kan på det sättet 
”slakta” ägglådan eller vilken kartong 
det nu handlar om. 

Glöm inte heller att vi har ett 
grovsoprum för de större lådorna eller 
sakerna. Dock inte för elektriska 
apparater eller färgburkar med mera. 

 

Nästa styrelsemöte 
kommer att hållas den 20 maj. Om det 
är någon fråga som du vill att styrelsen 
bör behandla, skriv ett brev och lägg i 
föreningens brevlåda Kristinebergs 
strand 29. 

 

Ingen höjd avgift 
Eftersom föreningens ekonomi är 
fortsatt stark, bland annat på grund av 
sänkta räntor, har styrelsen beslutat att 
avgifterna lämnas oförändrade tills 
vidare. 


