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Lugnt med digital-tv 
Det talas mycket om kommande digital-
tv-sändningar. Eftersom vi har ComHem 
som leverantör av kabel-tv är detta inget 
vi behöver fundera över. Vi har faktiskt 
redan digital-tv i kabeln. Även i 
fortsättningen kommer vi alltså ha liv i 
rutan - utan boxar eller annat tjafs. 
 

Eventuell tillbyggnad M3 
I förra Infobladet beskrevs hur vår 
grannförening (radhusen) eventuellt kan 
besluta om att expandera genom en höj-
ning av sin vind. Det har oroat flera av 
våra medlemmar, speciellt de som genom 
fönster mot radhusen direkt skulle komma 
att beröras. 
Styrelsen har blivit lovade att hållas 
informerad om ärendets utveckling och 
ska även kunna lämna synpunkter på den 
eventuellt slutliga utformningen. Styrel-
sens ambition är att värna såväl våra 
fastigheters långsiktiga värde som samt-
liga våra medlemmars intressen, exem-
pelvis vad gäller försämrat insläpp av ljus 
eller minskad utsikt. 
 

Årsmötet den 13 april 
Vårens föreningsstämma kommer att 
hållas onsdagen den 13 april. Platsen blir 
Hotell Kristineberg, liksom förra året. 
Krillans Café på Kristinebergs IP visade 
sig vara för litet om det blir den stora 
uppslutning som styrelsen hoppas på. 
Särskild kallelse kommer att delas ut 
senare med dagordning och andra 
handlingar rörande de frågor som ska 
behandlas. 
Frågor som medlemmarna vill ska 
behandlas på årsstämman ska finnas med 

i kallelsen. Motioner måste därför vara 
styrelsen tillhanda senast fredagen den 11 
mars. 

Styrelsearbete 
Är du själv intresserad av att delta i 
styrelsens arbete för vår förening – eller 
vet vem som borde vara det – ta gärna 
kontakt med någon i valberedningen. 
Andreas Ershammar och Kerstin Seebass 
bor i nr 3 och Eva Lizén bor i nummer 29. 
 

Fungerar biblioteket? 
För något år sedan etablerades ett 
"bibliotek" (en bokhylla) i det avkopp-
lingsrum som finns i anslutning till 
bastun. Tanken var att det skulle kunna 
fungera som en bytesplats för böcker; ställ 
dit det du läst ut, ta något du blir 
intresserad av. 
Frågan är nu om det fungerar. Styrelsen 
har tyckt sig märka att omsättningen är 
liten på böckerna. Vill du att "biblioteket" 
ska finnas kvar så lägg en lapp om detta i 
föreningens brevlåda i 29:an. 
 

Inställt infomöte 
Den 9 februari skulle det ha varit ett möte 
för nyinflyttade med styrelsen. På grund 
av att få anmält sitt deltagande ställdes 
mötet in. Kanske fungerar informationen 
bra utan speciella möten, det vore förstås 
det allra bästa. Eventuellt görs ett nytt 
försök i höst. 
 

Nästa styrelsemöte 
Äger rum den 16 mars 2005. Om det är 
någon fråga som du vill att styrelsen ska 
behandla, skriv ett brev och lägg det i för-
eningens brevlåda Kristinebergs strand 29. 


