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Information från Styrelsen 

 
Hej alla glada! 
Föreningsstämman 
Vi har nu en ny styrelse: 
Ordförande  Petra Persson * 
Vice ordf. Patrik Gavelin * 
Sekreterare  Klas Wiberg 
Kassör Roger Olofsson * 
Suppleant Jan Törmä 
Suppleant Jens Lundgren * 
Suppleant Vakant 
Suppleant Vakant 
 
* Lånar ut nycklar till lokaler 
 
Budskapet från stämman är entydigt: 

• Minska kostnaderna!! 
Vi har nu tillsatt en arbetsgrupp som aktivt 
skall granska utgiftssidan och komma med 
besparingsförslag. 
I det arbetet ingår prövning av gällande 
avtal. Gruppen kan då ev. använda sig av 
ett enkätförfarande där medlemmarna får 
svara på ett antal frågor i syfte att spara. 
Som ett exempel på sparåtgärder 
kontrollerade vi under vårvintern 
termostaterna på trapphusens el-element. 
Av våra 8 trapphus hade tre trapphus 
termostaterna på max. Helt oacceptabelt!!! 
Vi har nu ställt ner termostaterna på 8 – 
10 grader och försett varje inställningsdon 
med ett mekaniskt skydd. 
Det borde vara självklart att alla hjälper 
till att spara. 
Med allt högre elpriser måste vi på sikt 
bygga bort elberoendet för uppvärmning 
av trapphusen. 
 
Trafik på området 
Styrelsen arbetar med att minska bil- och 
mopedtrafiken på området. 
I det sammanhanget vill vi påminna om att 
Securitas övervakar även trafiken inne på 
området. 
I våra regler står det angivet att bil får 
köra in på området för i- och urlastning. 
Den skall sedan köras ut för parkering.  
Ägaren till bil som står inne på området 
utan att det pågår någon aktivitet kring 
bilen riskerar böter. 

 
Fastighetsskötseln 
Som bekant har vi HSB som sköter våra 
fastigheter. 
Trots upprepad information finns det 
fortfarande medlemmar som ringer 
Riksbyggen. Detta är ett onödigt 
störningsmoment för Riksbyggen. 
Styrelsen uppmanar därför alla 
medlemmar att kontakta HSB vid fel eller 
problem som gäller den egna lägenheten 
och tvättstugorna. 
 
Bilparkeringarna 
Vi har nu prövat det nya systemet i snart 6 
månader och en första utvärdering kan 
därför vara nödvändig. 
Securitas har, på vår anmodan, varit 
återhållsam när det gäller medlemmarnas 
ev. p-böter. 
Nu är smekmånaderna över och Securitas 
börjar fungera fullt ut. 
Styrelsen vill påminna om att 
medlemmarnas rätt att parkera på 
gästparkeringarna gäller i 3 timmar. 
 
Vissa tror att man kan parkera längre om 
man lägger parkeringstillståndet för 
gäster i bilen. Detta är icke tillåtet och 
leder till p-böter. 
 
Har man 2 bilar i familjen måste man hyra 
2 platser, garage/motorvärmarstolpe. 
Detta är ju självklarheter men det tycks 
finnas brh som inte vill förstå våra 
parkeringsbestämmelser och då återstår p-
böter. 
 
Nu inför sommaren önskar styrelsen alla 
boende en riktigt skön och varm sommar. 
Det är vi värda efter all kyla. 
 
Varma sommarhälsningar! 
 
Styrelsen 
 
 
 


