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Nya medlemmar 

Nyinflyttade hälsas välkomna till 
föreningen: 
Eric Ottosson, 3A – lgh 711 (2017-02-15), 
Följande har genom gåva övertagit del av 
lgh: Kerstin Nilsson-Brandt, 3F– lgh 262 
(2017-01-01), Ann-Charlotte Fång, 3A – 
lgh 721 (2017-02-07) !
Årsstämman 

Årsstämman kommer att hållas tisdagen 
den 30 maj, kl 18.30 (mingel från 18.00), 
på Allhelgonagården. Kallelse skickas ut 
separat. Kontakta valberedningen (Paula, 
Ingemar, Magnus), se anslagstavlorna, för 
förslag till styrelseledamöter. 
Tänk också på att komma med förslag till 
medlemmar i flaggkommittén, kontakta 
Hans Helmer. !
Motioner till årsstämman 

Motioner till stämman skall skriftligen 
anmälas till styrelsen senast den 31 mars. 
Motioner lämnas i styrelsens brevlåda i 
uppgång 3D. !
Öppet Hus med tema trädgård 

Till Öppet Hus den 16 februari kom det 
många som ville diskutera och ge förslag på 
förändringar i trädgården. Henrik hade tagit 

!
fram ett bildmaterial kring vilka 
diskussionerna fördes. Det var kring entré 
mot Kävlingevägen – Kung Oskars väg vad 
gäller ersättning av trådstaketet samt  
gångbeläggning, uteplatsen, lekplatsen och 
övriga sittplatser på gården.  
Bilderna som visades finns på föreningens 
hemsida under medlemssida > Bilder till 
diskussion av trädgård (2017-02-16). !
Fixardag och container 

Det kommer att arrangeras en Fixardag 
söndagen den 23 april där alla har 
möjlighet att hjälpa till med diverse 
göromål främst i gemensamma utrymmen 
och på gården (t.ex. lekplatsen, etc.). I 
samband med Fixardagen	  
kommer en container att finnas på gården 
under tiden den 22-23 april. I containern 
och  
extra behållare för elektronik kan saker 
som inte kan ställas i soprummet slängas.  !
HSB - teknikförvaltare 

HSB har utsett följande kontaktpersoner 
som kommer att sköta vår förening: 
Hasse och Per-Olof (POE). 
Vaktmästarna kan nås via felanmälan  
tel 046-210 85 00 !
Soprummet - generell upplysning 

Det är viktigt att alla följer de regler som 
gäller för sortering av sopor. Var noga med 
att kasta rätt sopor i rätt behållarna. Det 



förekommer ganska ofta att det slängs plast/
papper tillsammans i kärlen för kartong. 
I sopsäcken i soprummet får man inte 
slänga hushållssopor. I säcken kan man 
slänga mindre saker t.ex skor, kläder och 
övriga brännbara saker. !
Nytt försäkringsbolag 

Föreningen har sedan 2017-01-01 tecknat 
nytt avtal med försäkringsbolaget QBE som 
ersätter Länsförsäkringar. Villkoren är de 
samma sedan tidigare inkl den kollektiva 
bostadrättsförsäkring för de boende. Genom 
bytet har föreningen sänkt 
försäkringskostnaden med 21.800 kr/år. 
Information om ”B388:3 
Bostadsrättsförsäkring QBE” finns på 
föreningens hem-/medlemssida. 
QBE är ett globalt försäkringsbolag med 
stor erfarenhet och kunskap inom områdena 
ansvars- och egendomsförsäkring för 
företag och numera också 
bostadsrättsföreningar. 
Telefon växel 08-587 514 00.

Fimpar på gården 

Det har visat sig att det slängs 
cigarettfimpar framför allt i anslutning till 
entréerna. Informera alla som kommer på 
besök till vår förening att man inte får 
kasta fimpar på gården.	  !
Garageporten 

När denna utgåva av Bryggaren delas ut 
så har garageporten byts ut eftersom både 
styrsystemet och porten i sig har blivit 
uttjänta. Det är fortfarande Crawford 
Door  (ASSA ABLOY Entrance Systems 
AB) som sköter servicen av porten. !!
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. 
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