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Nyhetsbrev Nr 9 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls den 22 maj i Sigfridsborgsskolans matsal.  
11 röster var representerade och 14 personer var närvarande. 
I enlighet med valberedningens förslag valdes till (Pia Rosvall meddelade efter 
valberedningens arbete att hon inte har möjlighet att deltaga i styrelsearbetet): 
 
Styrelsemedlemmar: 
Stefan Berg (lgh D33) 
Ulf Jakobsson (lgh D13) 
Hans Wilhelmsson (lgh D41) 
 
Suppleanter: 
Lina Malm (lgh C13) 
Håkan Persson (lgh C22) 
 
Valberedning: 
Lisa Karlsson (lgh D23) - sammankallade 
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Olle Pettersson (lgh C33) 
 
De nya stadgarna röstades enhälligt igenom. 
  
Vattenutkastare 
Våra “kranar” för utevatten nere vid trädgårdsboden och utanför våra portar har visat 
sig vara känsliga för att dras åt för hårt vid stängning - då går de sönder, ofta med 
läckage som följd. 
 
Vi ber er därför att vara varsamma när ni stänger av vattnet - dra bara åt 
utkastaren till den punkt att vattnet slutar rinna, dra inte åt hårdare än så! 
Att låta reparera en sönderdragen utkastare innebär en utgift på cirka 1 500 SEK för 
vår förening. 
 
Tvåårskontrollen 
Tyvärr har Småas underleverantör Q-gruppen inte åtgärdat alla sina anmärkningar 
efter tvåårskontrollen (läckage in på vind, skador i trapphus i nummer 34, 
fuktskadade entrétak, rinningar på fasaden, mögelpåväxt på fogar med mera). Från 
Småas sida upphandlar man därför nu en annan leverantör för att utföra dessa 
arbeten och även vissa andra kvarstående restpunkter. Förhoppningen är att Småa 
snabbt kan sluta ett avtal och att arbetena kan påbörjas efter semesterperioderna.  
 
Trädgårdsbod 
Intresset av att vi tillsammans klär in föreningens bod vid odlingslotterna med hyllor 
och krokar var inte överväldigande. Det beslöts att det är en punkt att diskutera om 
vi kan göra det gemensamt med våra grannföreningar.  
I boden finns nu stolar samt trädgårdsspel (boule, krocket samt racket) som 
föreningens medlemmar kan använda. 
 
Nyhetsbrev 
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Som tidigare meddelats, kommer nyhetsbrev/meddelanden i framtiden av miljöskäl 
inte att distribueras i varje brevlåda. De som inte får ett mail om uppdaterad 
hemsida/nyhetsbrev ber vi snarast kontakta Kajsa Wilhelmsson så ser vi till att ni 
finns med vid de kommande uppdateringarna.  
I varje port kommer också nyhetsbrev/meddelanden att sättas upp. 
Vi har beställt en anslagstavla till varje port, till vänster om barnvagnsrummet, där 
nyhetsbreven och andra meddelanden kommer att sättas upp. 
 
Gästparkeringar 
Vi har nu två stycken gästparkeringar, båda är uteplatser med nr 5 och nr 9. 
Vi är tacksamma om den som använder en gästparkering lämnar en synlig lapp i 
bilen och skriver vem de besöker i föreningen. 
 
GDPR 
Vi har tidigare skickat ut en förklaring till vilka uppgifter som finns om föreningens 
medlemmar i våra register. 
Endast det som behövs för lägenhetsregister, medlemsregister samt avtal om 
parkeringsplatser och odlingslotter finns registrerade. E-mail adresser finns för att  
nyhetsbrev ska kunna distribueras. Vi återkommer i frågan efter sommaren då vi haft 
mer kontakt med SBC. 
 
Fönsterputsning 
Ainas Eco cleaning som är vår entreprenör för städning av trapphus har skickat ett 
erbjudande om fönsterputsning. Vi anslår deras erbjudande i varje trapphus så får, 
om intresse finns, var och en kontakta dem angående fönsterputs. Styrelsen 
kommer endast att förmedla erbjudandet från Ainas Eco cleaning via anslag i 
portarna. Eventuell utnyttjande av tjänsten är ett avtal mellan medlem och Ainas Eco 
cleaning.  
 
 
Ha en bra sommar önskar föreningens nya styrelse! 
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