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RAPPORT FRÅN FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 

Den ordinarie årsstämman genomfördes i maj i Fontänparken med 30-talet medlemmar. 
En enig stämma valde föreningsstyrelse, valberedning och revisor enligt valberedningens 
förslag. Styrelsen utgörs nu av Lars-Åke Hansson, Karin Lundberg, Cecilia Mora, alla tre 
omvaldes på två år, och Björn Gardarsson, Rikard Friberg, Alf Lindström och Anton 
Lindström som är förordnade till årsstämman 2022. Hanna Wallin valdes in som ny i 
styrelsen sedan Carl-Johan von Mentzer avböjt omval. Till ordinarie revisor valdes Krister 
Rentrop med Petter Sylvan som revisorssuppleant. Till valberedning valdes Elisabeth 
Johansson, Lena Nitz och Anders Sundqvist. Björn Wahlberg hade avböjt omval och Jörg 
Ramb har lämnat föreningen. Efter stämman serverades traditionsenliga smörrebröd. 

VAR MED OCH PÅVERKA 

Inom föreningen finns flera permanenta arbetsgrupper för olika uppgifter och till stöd för 
styrelsen. Alla medlemmar är välkomna att delta i gruppernas arbete. 
Arbetsgrupper och kontaktpersoner:
Ekonomi och lån: Lars-Åke Hansson. Teknik och bygg: Björn Gardarsson;
Trädgård och utemiljö: Karin Lundberg. IT och TV: Rikard Friberg;
Säkerhet och trygghet: Cecilia Mora, även Grannsamverkan. Arrangemang: Alf Lindström
För mer information, kontakta gruppansvariga eller besök föreningens hemsida.

TOALETTFÖRSLAG PÅ RETUR 

Solna stads förslag att placera en toalettbyggnad på allmänningen väster om våra 
bostäder har dragits tillbaka. Nu övervägs en annan placering, enligt en källa med insyn.

BRA RÄNTEBUD TILL STABIL FÖRENING  

Föreningen förhandlar just nu om omsättning av tre lån på ca 15 miljoner kronor. Eftersom 
vi är en stabil förening har vi fått bra bud från bankerna. Utfallet blir klart först i juli.



VÅTSKYDD KAN FÖRHINDRA VATTENSKADOR   

Läckande hushållsmaskiner (disk, kyl och frys) kan vålla stor skada för både enskilda och 
föreningen. Ett enkelt plastskydd under maskinerna kan skydda golvet vid läckage och 
leda fram vattnet under sockeln, så att du upptäcker läckaget. Golvskydd finns på Ikea. 
(Allra säkrast är att svetsa in en våtrumsmatta när man installerar ny köksutrustning.)  

GRILLA MED HÄNSYN   

Att grilla hör sommaren till. Men tänk på grannarna när du grillar på uteplatsen så att det 
inte ryker in till omkringboende. Använd gärna eltändare som ger mindre os än tändvätska. 

MÅNGA ENKÄTSVAR OM CYKELFÖRVARINGEN      

Drygt 50 medlemmar har svarat på enkäten om vår cykelförvaring. Svaren sammanställs 
nu för den fortsatta planeringen. Kontakta cykelgruppen om du vill delta i arbetet.

2NDHANDLA MED SWISH   

I snart ett år har vi erbjudit kläder i repris. Ta en tur förbi tvättstugan i BA 175 och hitta en 
sommarfavorit. Eller om du har något plagg att lägga till försäljning.

TIPS FÖR ÅTERVINNING  
– Påsen för matavfalll blir ofta kladdig. Det kan undvikas om man lägger bitar av 
äggkartong eller hushållspapper i påsen. 
– Glasåtervinningen är till för flaskor och burkar – det vill säga förpackningar. Vaser, 
lampskärmar, dricksglas och dylikt går till grovsopor eller till hushållssopor för bränning. 
– Nu finns knivar i soprummen i BA 49 och 175  som vi kan använda för att skära upp och 
platta till wellpapp och kartong. Överfulla återvinningskärl medför att de som hämtar 
debiterar oss 425 kr/påbörjad halvtimma för sitt sorteringsarbete. 

KALENDARIUM 2021 

Lördag den 25 september -– höstens föreningsdag
Lördag den 28 november – vi tänder ljusslingan i Fontänparken

FÖRSVÅRA FÖR SEMESTERTJUVEN   
Sommaren är här och många reser bort – försök därför att göra så att lägenheten ändå ser 
bebodd ut genom att till exempel sätta timer på lampor. Håll balkongdörrar och fönster 
stängda – helst med SSF-godkända fönsterlås. Var uppmärksam på vilka som rör sig i vårt 
område. Om något väcker misstankar – tipsa polisen på telefon 114 14.

Sommarhälsningar/Styrelsen


