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Styrelsemöten
Vårstädning
Årsstämma

1 april kl 18.30
6 maj kl 18.30
10 maj
26 maj kl 18

Inbrott i källarförråd
Som de flesta nog blivit varse vid det här laget har vi haft inbrott i några källarförråd samt haft obehöriga
personer som sovit i källaren samt även använt den som toalett. Detta föranledda ett omedelbart beslut om att
byta samtliga lås till källardörrarna. Vi har därför en temporär lösning just nu med ett antal nycklar till
respektive källardörr. Sist i informationen finner ni en skiss över vilka dörrar som leder till vilket källarsystem
samt vilka grannar som har vilka nycklar för utlåning. Det finns fortfarande en nyckel till gårdshusets källardörr
att kvittera ut. Detta är som sagt temporärt och vi har bett om HSBs hjälp med att hitta en lösning för byte av
samtliga gemensamma låssystem. Styrelsen vill även uppmana de medlemmar som haft inbrott i sina
källarförråd att polisanmäla detta samt skicka en kopia till styrelsen på anmälan.

Lokaler för uthyrning och försäljning – statusuppdatering
Under februari genomförde styrelsen öppen visning av de lokaler som varit uppe för diskussion på
extrastämman. Syftet med detta samt de tidigare propåerna om ev nya hyresintresserade var att
konkurrensutsätta det anbud vi har fått för källarlokalen. Styrelsen har inte fått in några intresseanmälningar och
arbetar för att gå vidare med processen att undersöka möjligheten till att sälja ytan till föreningsmedlem.

Information från Com Hem
Vi har alla fått information från Com Hem om att de från den 26 maj i år går över till att endast sända tvkanaler digitalt och att de analoga kanalerna utgår. Enligt Com Hem behöver de som idag tittar analogt ändra
till digital-tv på sina tv-apparater senast den 26 maj.

Corona-relaterad information och överväganden
Utifrån rådande situation med anledning av Coronaviruset kommer styrelsen att löpande följa vad detta betyder
för genomförandet av den kommande årsstämman. Vi följer HSBs rekommendationer i det avseendet. Likaså
kommer vi att uppdra till trädgårdsgruppen att planera för ett alternativt sätt att genomföra vårstädningen på.
Ett antal vänliga grannar i föreningen önskar erbjuda sin hjälp till våra äldre medlemmar med handling eller
andra ärenden som kräver att man lämnar sin bostad. Rekommendationerna idag är ju sådana att de över 70 år i
så liten utsträckning som möjligt ska lämna hemmet. Om man vill ha dessa medlemmars hjälp går det bra att
kontakta Anders Livner på anderslivner@yahoo.se eller på 076-695 04 80 alternativt Catrin Claeson på
catrinclaeson@gmail.com.

Frågor om stambytet
Styrelsen får då och då frågor från medlemmar om det går att genomföra s.k. partiella stambyten. Styrelsen
säger genomgående nej till dessa förfrågningar med hänvisning till HSBs rekommendation. Den
rekommendationen bygger på osäkerhet i försäkringsfrågan om det inte skulle vara samma entreprenör som
genomför det stora stambytet som det partiella.

Vårstädningen
Under förutsättning att det över huvud taget går att genomföra med hänsyn till Corona så planerar festgruppen
för att arrangera en gårdsloppis dagen före vårstädningen, dvs. den 9 maj. Detta är riktat till samtliga
medlemmar som har något som de vill sälja. Och gården kommer då även att öppnas för externa besökare. Åter
igen med brasklappen att det går att genomföra utifrån myndigheternas rekommendationer vid den tidpunkten.
För mer information om detta samt om man är intresserad av att delta kan man kontakta Lina Westin,
les.westin@gmail.com.
Lista över var ni kan låna källarnycklar tills vidare:
Nyckel nr 1 finns hos
Michael Edfelt
Amanda Redin
Nyckel nr 2 finns hos
Pontus Ericsson
Mats Jansson
Nyckel nr 3 finns hos
Erik Jacobsson
Ted Hesselbom
Nyckel nr 4 finns hos
Jesper Ahlberg
HSB
Nyckel nr 5 finns hos
Lars Lindskog
Ted Hesselbom (om någon vill ta över)
Cirklarna på ritningen visar vilka källargångar som hänger ihop. Alla dörrar har dock olika nycklar.

