
Nr 5, okt 2022 

Telefonnummer till styrelsen 
 
Ordföranden: Lars Eklöf 0706-55 76 47     

Sekreterare: Maria Karlsson 0704-71 05 54  Suppleant: David Tåhlin 0704-85 85 22 

Vice ordf: Jan Lidén 0734-43 80 65  Suppleant: David Hersvik 0708-44 67 99 

Ledamot: Lis Börjesson 0768-02 25 42  Suppleant: Abdol Vazae 0733-60 91 32 

Ledamot: Kristian Lindberg 0721-59 22 13  Revisor: Peter Hansson 0702-56 34 52 

 

Felanmälan: fastighetsservice@riksbyggen.se    0771 - 860 860 
 

 

 
Vilken trevlig 42 års fest vi hade tillsammans, stort tack till alla som deltog! 

 

 

❖ Föreningen har fått en ny förvaltare från riksbyggen, vår nya heter Samuel Jeremejeff och ni kan 

nå honom på 031–604050 

 

❖ Styrelsen har påbörjat en projektering kring fönsterbyte, under hösten kommer ni medlemmar 

kallas till ett informationsmöte där ni kan se vilken typ av fönster vi ev kommer välja, vilka tillval 

som finns mm. Vi har inte i nuläget fattat ngt beslut att byta fönster utan beslut fattas på 

årsstämman. 

 

❖ Grannar störs av fotbollsspelande mot sargen, fotboll spelas på gräsplanen och inte på 

basket/innebandy planen. 

 

❖ All hantering kring parkering sköts av styrelsen och inte av RB kontakta David T vid ALL 

hantering av parkeringsärenden! 

 

 

❖ Återkommande klagomål ang. lokalen, alla måste följa de regler som gäller, fyll i lappen och lägg 

i brevlådan efter ni hyrt!  Fortsätter klagomålen kommer vi behöva stänga av ALL uthyrning av 

vår fina lokal! 

 

❖ I dessa tider är vår tvättstuga väldigt uppbokad, vi kan se i bokningssystemet att många inte 

nyttjar sin bokade tid så om ni vet att ni inte ska använda tiden se till att avboka! Det är även 

viktigt att ni ser till att ni är incheckade så tiden inte ser ledig ut i bokningssystemet! Om man inte 

har så mycket tvätt kan man på förslag lägga ut på fb att det finns lediga tvättmaskiner att tillgå! 

 

❖ Valberedningen söker nya styrelserepresentanter, kontakta valberedningen vid intresse. 

 

❖ Vi påminner om att stämman kommer hållas 8 dec.  
 

 


