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Årets projektdag 21 maj 
Boka söndag den 21 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. 
Samling sker vid förrådet mellan 27:an och 29:an. 

Innan projektdagen bör du märka din cykel med ditt 
lägenhetsnummer. Omärkta cyklar rensas bort! 

Problem med 
tvättstugefläktarna 
Fläktarna i våra tvättstugor fick en genomgång 
under vecka 17, fläktarna justerades gällande drift 
och upphängning. Dock kvarstår problem med vissa 
missljud från fläktarna framför allt i 3:an. Problem 
med ventilationen i soprummen är ännu inte lösta 
Styrelsen arbetar för en snar lösning.  

Nya soprumsdörrar på 
plats 
De gamla dörrarna till soprummen hade olika 
brister. De höll inte riktigt för den bryska 
behandling som de ibland utsattes för och dessutom 
var ett par felmonterade med tanke på hur 
sophämtarna arbetar. Nya dörrar i stålplåt är nu 
monterade. Dörrarna öppnas nu mot sjösidan vilket 
stämmer med sophämtarnas arbetssätt. 

Ny medlem 
Följande nya medlem önskas välkommen:  
Lgh 434, Linda Elsén  

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. 

 

Styrelse 
Styrelsen har till uppgift att sköta föreningens 
löpande förvaltning. Styrelsens ansvar regleras i 
föreningens stadgar. Från och med stämman i april 
2006 har styrelsen följande sammansättning: 

Funktion    Lgh    Namn    Telefonnr:    
Ordförande 441 Johan Brisman H: 618 99 22  

M:070-218 9033 
Kassör 462 Stefan Grudéus H: 656 70 16  

M: 070-579 1011 
Sekreterare 422 Jonas Larm H: 654 34 37  

M: 070-579 5160 
Ledamot 635 Mårten Hagardsson H: 737 04 07 

M: 070-577 8017 
Ledamot 415 Richard Hagelberg H: 87 45 00 
Suppleant 511 Margareta Alfredsson 

 
H: 765 93 80 
M: 070-608 9268 
 

Suppleant 423 Birgitta Blomqvist 

 
H: 652 85 79 
M: 073-996 0597 
 

 

Ytterligare information om styrelseledamöternas 
ansvarsområden kommer efter nästa styrelsemöte. 

Parken 
Styrelsen har gemensamt med M3 kommenterat 
förslaget till ny detaljplan för kvarteret 
Tennisbollen. Kommentarerna gäller främst det 
planerade utdragna etappvisa genomförandet. 

Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 15 maj. 
Frågor du vill att styrelsen ska behandla kan alltid 
anmälas genom en lapp i brevlådan i 29:an.  

 


