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Nya medlemmar 

Nya medlemmar hälsas välkomna till föreningen:   
Elsa Nilsson, 3D - lgh 452                                        
Emelie Jönsson, 3B - lgh 672 

!
Årsstämman 

Sammanlagt var det 49 personer som kom till 
stämman den 26 maj. 45 röstberättigade och 3 
fullmakter. Punkter enligt dagordningen föredrogs. 
Protokoll finns att läsa i pärm i 
gemensamhetslokalen.  

Den nya styrelsen består av:                             
Lennart Bensefelt, ordf.                                   
Susanne Jörning, vice ordf.                                  
Claes Petrén, kassör                                                
Ann-Louise Eringsmark, sekr.                                
Mirta Robert, ledamot (kontaktperson)              
Henrik Lundstedt, suppleant                                
Edgar Iglesias, suppleant           

Uppdaterad “Telefonlista finns på anslagstavlor och 
på hemsidan. !
Brev till kommunen angående spårväg 

På stämman framfördes det önskemål om att 
föreningen skulle skicka in  synpunkter vad gäller 
förslag på spårväg som kan påverka vårt boende. 
Brev har anslagits på anslagstavlorna och på 
hemsidan.

Brandfarliga vätskor i förråd 

Vid senaste brandskyddsronden så konstaterades det 
att i några förråd förvaras det förpackningar med 
brandfarliga vätskor t.ex lacknafta, tändvätska, spolar-
vätska etc., vilket inte är tillåtet. Dessa vätskor skall 
förvaras i lägenheten. !
Spolplattan  

I förra Bryggaren redogjorde vi för provtagning och 
analysresultaten som såg mycket bra ut. Men eftersom 
vi angav att det var tillåtet att använda tvättmedel vid 
tvättning av bil så klassades spolplattan som 
“fordonstvätt” vilket innebär att vi måste betala en 
tillsyningsavgift samt vartannat år genomföra en 
flödesstyrd provtagning under 24 timmar. Detta 
kräver att vi måste tillhandahålla tvättning av ett antal 
bilar under provningsperioden, vilket kan vara svårt 
att genomföra. Styrelsen har beslutat att endast 
spolning med rent vatten får göras på spolplattan 
vilket innebär att inga prover behöver lämnas utan 
endast tömning av olje-slamavskiljaren vilket skall 
göras ändå för avloppsystemet i garaget. Spolplattan 
kan också användas för annan bilvård så som 
dammsugning, vaxning, etc. Spolplattans golv 
kommer att repareras och en högtrycksspruta som 
finns i föreningen, för att underlätta rengöring av bil, 
kommer att installeras efter att uttagen för ström har 
ersatts med därför godkänd typ. 



Övernattningsrum 

Ett övernattningsrum med bäddsoffa har inretts i 
gemensamhetslokalen i 3B. I anslutning till rummet 
finns det en toalett utan dushmöjligheter. Detta rum blir 
ett komplement till gästrummet då det är bokat. Se regler 
på anslagstavlan i lokalen eller på hemsidan. Rummet 
kan användas som sällskapsrum för övrigt. 

!

Slaghammare/borrmaskin till utlåning 

Om ni behöver borra i er lägenhet så kan ni låna en 
slaghammare/borrmaskin genom att kontakta någon av de 
ordinarie ledamöterna i styrelsen.  
Borrmaskinen får lånas i max 2 dagar. !
Lekredskap på lekplatsen 

Efter att styrelsen tagit del av de regler som gäller för 
lekredskap så har det beslutats att lekstugan och 
gungbrädan skall tas bort. Skulle vi ersätta lekstugan så 
är vi tvungna att göra ett underlag enligt gällande regler 
vilket skulle vara kostsamt. Underlaget för gungbrädan är 
ej heller av godkänd typ. !
Öppet Hus 

Nästa Öppet Hus kommer att vara i början av september.

STYRELSEN ÖNSKAR TREVLIG SOMMAR! 
Lennart, Claes, Susanne, Mirtha, Ann-Louise, 

Henrik och Edgar 
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