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Städdagen den 12 maj 

Styrelsen vill tacka alla dem, som med gott 
humör ställde upp och hjälpte till på olika 
sätt under vårens städdag. Fotografier från 
dagen finns på föreningens hemsida. 
 

Föreningsstämman 

Den ordinarie årliga föreningsstämman hölls 
den 14 maj med Sven Kinnander som mötes-
ordförande. Mer än hälften (50 st) av våra 
bostadsrätter var representerade. Styrelsens 
ordförande, Lars-Åke Hansson, presenterade 
översiktligt föreningens verksamhet under 
verksamhetsåret, föreningens olika 
arbetsgrupper (se även nedan) samt 
redogjorde för bokslutet 2006 och 
föreningens ekonomi 2003-2007. Styrelsen 
redovisade tillsammans viktigare 
verksamhet som genomförts under 2006. 
 
Föreningens revisor, Olle Mächs, 
rekommenderade därefter stämman att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
året, vilket också gjordes. 
 
Stämman beslöt vidare att på två år välja om 
Lars-Åke Hansson, Arne Gustafson, Marika 
Ljungdahl och Fredrik Angelin (suppleant) 
till styrelsen. Olle Mächs och Lars Lindgren 
valdes om på ett år till revisor (ordinarie resp 
ersättare). Till valberedning nyvaldes 
Mattias Ohlsén och Karin Thorsell. Johanna 
König är sammankallande i valberedningen. 
 
Under stämman diskuterades även 
futureförslaget om att omdisponera 
Fontänparken, bygga om tvättstugor etc. 
Efter en lång diskussion, med för- och 
nackdelar, beslöt stämman att styrelsen ska 
fortsätta utreda frågan om eventuell 
omdisponering av marken i Fontänparken 
och nybyggnation av byggnad innehållande 

gemensamhetsanläggningar samt 
ombyggnad av tvättstuga mm och att sedan 
återkomma med ett förslag till förenings-
stämman. Alla är välkomna att delta i denna 
utredning! 
 

Arbetsgrupper 

Föreningen har sedan länge ett stort antal 
arbetsgrupper, som alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna att engagera sig i. Varje 
arbetsgrupp träffas och diskuterar sitt ämne 
och kan ibland också komma att förbereda 
lite större beslut inför styrelsen. Tag gärna 
tillfället i akt att delta och påverka boendet i 
de frågor som engagerar dig. 
Intresseområde Kontaktperson 
Ekonomi, Lars-Åke Hansson (ordförande) 
Bygg och teknik, Thomas Fehrm 
Trädgård och miljö, Marianne Lundberg 
IT, information och TV, Charlotte Örnlid. 
Säkerhet och trygghet, Arne Gustafson (vice 
ordförande) 
Gemensamma föreningsarrangemang, 
Marika Ljungdahl (sekreterare) 
Framtidsfrågor och föreningshus (”Future”), 
Hans Holst. 
 

Säkerhet i sommar 

Vårt område har varit förskonat från 
lägenhetsinbrott de senaste åren men under 
sommarmånaderna ökar den risken. 
Grannsamverkan är ett effektivt sätt att 
förhindra och minska den. Meddela därför 
era grannar när ni tänker lämna bostaden en 
längre tid. Be dem ta in post och vara 
observanta på personer som rör sig i området 
utan att se ut att höra hemma här. Fråga dem 
gärna vem de söker – det är ju inte alltid så 
lätt att hitta rätt adress eller gästparkerings-
plats. 



 
 
Trädfällning 

Tre styrelsemedlemmar gick under 
vårvintern runt i föreningen med en arborist 
för att titta på vårt trädbestånd. Arboristen 
konstaterade att somliga träd var i dåligt 
skick eller förstörde asfalten och att rötterna 
skulle kunna söka sig till vattenrör med stora 
skador för oss som följd. Andra skulle 
behöva en uppstamning och urglesning. Ett 
par boende har dessutom bett att få ersätta 
alltför yviga, skuggande träd med lägre.  
Styrelsen har därför beslutat att fälla 
följande träd: 
− Sju st lönnar längs med allén vid den 

inre parkeringen. 
− En lönn på gaveln till BA 175, utanför 

grovtvättstugan. 
− Två av tre popplar vid kanten till kullen 

vid Fontänparken. Den högsta, närmast 
soprummet, behålls dock. 

− Två träd mellan BA 123-121 resp 123-
125. Trädet mellan BA 123-125 ersätts 
med ett lägre. 

− Ett träd mellan BA 79 och 85. Det ersätts 
med ett lägre. 

Fällning och nyplantering kommer att ske 
under sommaren. Så småningom kommer 
styrelsen även att ta fram en trädvårdsplan 
för varje träd. 
 

Omdaning av den sydvästra 
lekplatsen 

Efter första rundan i anbudsförfarandet har 
styrelsen kontaktat ett par entreprenörer för 
att försöka pressa ner anläggningskostnaden. 
Vi har nu en entreprenör som kommer att 
rusta upp lekplatsen åt oss. 
Det kommer att bli en nedbantad variant av 
det tidigare förslaget från 
landskapsarkitekten, vilket har legat ute på 
föreningens hemsida. De väsentligaste 
förändringarna är borttagna planteringar 
samt flytt av cykelställen till nuvarande 
dubbelbuskage utanför BA 125, där ca 
hälften av buskarna tas bort. 
 

Grillning och säkerhet 

Ljumma kvällar stundar och då tar vi ju 
gärna fram grillen. Styrelsen vill därför 
påminna om vikten av säker och grannvänlig 

grillning. Ställ grillen så långt ut från 
husväggen som möjligt så att grannar inte 
får in grillos i sina lägenheter. 
Lämna heller aldrig grillen vid fontänen utan 
lock! För allas vår säkerhet, och inte minst 
barnens, är det bäst att inte lämna grillen 
obevakad alls. 
 

Målning av fönsterbleck 

Under sommarhalvåret kommer PP Måleri 
att måla våra fönsterbleck, de bleck där 
färgen släppt. Detta arbete kommer att ske 
när PP Måleri har ledig kapacitet. De 
kommer således att dyka upp med kort 
varsel och åtgärda några fönster för att sedan 
försvinna och dyka upp igen. Detta medför 
att vi får svårt att avisera när de dyker upp. 
Genom att PP Måleri får arbeta på detta sätt 
får vi ett bra pris. Ni som har fått gröna alger 
på ert fönsterbleck får gärna tvätta och göra 
rent det så det blir lättare för oss att avgöra 
om blecket behöver målas eller inte. 
 
 
 
 
Styrelsen önskar alla en riktigt  
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