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Ordinarie föreningsstämma 7 maj 
Årets föreningsstämma kommer att genom-
föras torsdagen den 7 maj kl 19.00 i Sfärens 
kyrka. Traditionen att bjuda på lite gott en 
stund före stämman fortsätter – från ca 18.30 
är således alla välkomna på ”mingel” innan 
vi startar den formella stämman exakt kl 
19.00. På stämman redovisas det gångna 
räkenskapsåret (kalenderåret 2008). Dess-
utom informeras om vad styrelsen gjort, 
aktuella frågor tas upp och medlemmarna 
har möjlighet att ställa frågor och utöva sin 
rösträtt. Inga motioner har lämnats in.  
Styrelsen informerar också om arbetet med 
fiberinstallationen. 
Enligt god tradition avrundar vi sedan 
kvällen med smörgås, öl/vatten och kaffe i 
restaurangen intill. 
Kallelse med anmälningstalong samt 
årsredovisning 2008 delas ut senare i april. 
Underlaget kommer även att finnas på vår 
hemsida före utdelningen. 

Vattenförbrukning 
Avgiften för vattenförbrukningen har fr o m 
årsskiftet höjts med 12%. Vi vill därför 
klarlägga att den vattenmängd som för-
brukas i de (just nu) avstängda vatten-
utkastare som finns i vissa trädgårdar, också 
passerar vattenmätarna. Det har nämligen 
varit en vanlig missuppfattning att detta 
vatten skulle tas från Brunnsviken och 
därmed inte vara drickbart och "gratis". När 
sommaren kommer kan man tänka på detta 
och inte låta vattenspridare  stå på i onödan 
och absolut inte mitt på dagen i solsken. 

Fiberinstallation 
Efter positivt gensvar från både enkäten och 
det nyligen genomförda Öppna huset om 
fiber och TV, har styrelsen beslutat inleda 
kontraktsskrivning med Stockholms 
Stadssnät om att installera fiber och 

bredband i alla lägenheter. För mer info nu, 
se hemsidan och kontakta IT-gruppen. 

Öppet hus - säkerhet den 25 feb 
Föreningen har en säkerhetsgrupp som har 
träffats nyligen för att diskutera aktuella 
säkerhetshändelser och vad som kan göras 
för att minska riskerna för inbrott m m. 
Gruppen har f n tre medlemmar (Johanna 
Frenne, Marika Ljungdahl, Per Svensson) 
och tar gärna emot flera! 
Aktuella händelser i vårt område:  
- inbrott i en lägenhet under dagtid 
- två bilstölder i höstas, ett försök alldeles 
nyligen att stjäla bensin från en bil. 
Vad kan vi alla göra i sådana situationer 

eller för att försöka förhindra dem? 

Ex på saker som man bör komma överens 
med sin granne om när man tänker resa bort: 
tända och släcka lampor, tömma brevlådor, 
helt enkelt att få det att se bebott ut. 
Men att förhindra att inbrott sker medan man 
själv är på jobbet är inte så lätt. Saker som 
man kan och bör göra är att skaffa och 
använda lås till balkongdörrar och även 
fönster om de är lätta att nå från marken. 
Även om en sådan skyddsåtgärd inte 
förhindrar alla inbrott så kan den göra det 
svårare att ta större föremål med sig ut. 
Att förvara värdesaker i ett bankfack är ett 
säkert sätt att skydda dem. Man bör kanske 
också skaffa ett golvfast monterat värdefack 
eller kassaskåp hemma. 
 
Vår närpolis Kerstin Malm kommer gärna 
hit på besök någon kväll under mars eller 
april. Datum och tid får vi återkomma till. 
 
Säkerhetsföretaget G4S kommer till 
förenings lägenhet den 25/2 mellan kl 17-20 
och visar produkter för inbrottsskydd m m. 
Alla är välkomna! 
 
Styrelsen 


