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Nya medlemmar 

Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen:         

Landin Anne, 3C – lgh 541 Sjöberg Elisabeth och 
Johannes, 3C – lgh 521 

Årsstämman 

Årsstämman hölls den 29 maj, kl 18.30, på Allhelgona-
gården. 45 boende var närvarande och 43 (inkl 2 
fullmakter) var röstberättigade. 

Stämman följde den utskickade dagordningen. 

Stämman valde Ernst & Young AB för ytterligare ett år 
som revisionsfirma. 

Den hänskjutna frågan om nya stadgar blev inte godkänd 
av stämman. Texten i stadgarna skall ytterligare revideras 
och ny kallelse till beslut om nya stadgar kommer att 
skickas ut efter sommaren. 

Den nya styrelsen har konstituerat sig enlig följande: 

Lennart Bensefelt (3A) – Ordförande 
Anne Landin (3C) – Vice. Ordf. 
Paul Yaacoub (3D) – Kassör 
Simon Gidstedt (3C) – Sekreterare 
Mirtha Robert (3D) – Ledamot (kontaktperson) 
Olle Olsson (3C) – Suppleant 
Adam Zeyara (3C) – Suppleant 

Uppdaterade kontaktuppgifter finns uppsatta på anslags-
tavlorna i entréerna. 

Problemet med sophanteringssystemet 

Stoppet i sopskruven berodde på att dialyspåsar med 
plastslangar kastats i sopholkarna och snott in sig i 
sopskruven. Nu har äldreomsorgen fått nyckel till

soprummet och där skall de kasta dialyspåsarna i 
kärlen för plastavfall.Vid rensningen av stoppet, som 
gjordes av en sanerings-firma, hittades också 
elsladdar, gardiner och andra lösa föremål. Det är 
viktigt att det som kastas i sopholkarna är väl 
förpackade i hopknutna plastpåsar. 

Det kan också påpekas att de boende måste bli bättre 
på att slänga soporna i rätt kärl i soprummet. 
Kartonger skall vikas ihop så att de inte tar onödigt 
stor plats i kärlen. 

Radonmätning 

Resultatet av den radonmätning som har gjorts i 
utvalda lägenheter/utrymmen har visat klart godkänt 
resultat. Uppmätta radonhalter (årsmedelvärde) har 
varit mindre än 20 Bq/m3. Riktvärdet för människors 
hälsa är 200 Bq/m3. Bq/m3= Becquerel per 
kubikmeter 

Säkerhetsdörrar 

Alla säkerhetsdörrar är installerade. Installationen 
gick mycket smidigt, vilket många har framfört. De få 
anmärkningar som kommit in kommer att åtgärdas så 
snart som möjligt. Installationsfirman SECOR 
kommer att ta kontakt med berörda lägenheter. 

För att underlätta när ni öppnar dörren utifrån så skall 
ni lägga på ett lätt tryck inåt på handtaget samtidigt 
som ni trycker ner handtaget fullt ut. När ni öppnar 
dörren inifrån så skall ni dra lätt i handtaget mot er 
samtidigt som ni trycker ner handtaget fullt ut. När 
dörren stängs så skall handtaget inte vara nedtryckt. 
De som behöver tydligare instruktion för att öppna/
stänga/låsa säkerhetsdörren kan kontakta styrelsen. 
Instruktioner/bilder finns på föreningens 
medlemssida. 
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Gemensamhetslokal 

I gemensamhetslokalen har det installerats bättre 
belysning som är möjlig att dämpa/dimma.  
I lokalen har det också satts upp fotografier 
(canvastavlor) med motiv från gården som Henrik 
Lundstedt har tagit. 

Tvättider - Gästrum 

När ni tvättar i tvättstuga nr 3 i uppgång 3D så är det 
viktigt att ni inte väsnas för mycket då det kan finnas 
gäster som sover i gästrummet. Respektera de tvättider 
som gäller. 

Fixardag 

Fixardagen gick av stapeln den 22 april och det kom ca 
25 personer. Det som utfördes var rensning av rabatter, 
finputsning av buskar, städning av pumphuset, krattning 
av sanden på lekplatsen och tvättning av lekredskap, 
trädgårdsmöbler, trädäck, samt plank kring piskställning. 
Containern som beställts var väl fylld i slutet av helgen.

Grillning på gården 

Grillning i föreningen får endast ske i anslutning till 
uteplatsen på gården. Förbrukat kol skall läggas i 
plåttunna som finns i pumphuset och grillgallret skall 
rengöras. 

För att uppmärksamma de boende i föreningen om att 
man tänker använda uteplats/grillen så går det bra att 
sätta upp information om detta på anslagstavlorna.  

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.

STYRELSEN ÖNSKAR TREVLIG 
MIDSOMMAR och SOMMAR!  
Lennart, Anne, Paul, Simon, Mirtha, Olle och Adam


