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ÅRETS	  STÄMMA	  
Protokollet	  är	  justerat	  och	  kommer	  snart	  ligga	  i	  
din	  brevlåda.	  

Kul	  att	  det	  var	  så	  många	  som	  kom!	  

NY	  STYRELSE	  
Den	  10	  juni	  hade	  den	  nya	  styrelsen	  sitt	  första	  
möte	  och	  bestämde	  vem	  som	  ska	  ha	  ansvar	  för	  
vad.	  	  

Uppdaterad	  lista	  hittar	  du	  på	  hemsidan	  och	  på	  
anslagstavlan	  i	  källaren	  Varvsgatan	  1A.	  

SOPSORTERING	  AV	  MATRESTER	  
Nu	  har	  vi	  fått	  våra	  två	  nya	  bruna	  kärl	  för	  att	  
kunna	  sopsortera	  matavfall	  separat.	  De	  står	  
längst	  in	  i	  soprummet	  och	  till	  mångas	  glädje	  fick	  
de	  plats	  utan	  att	  vi	  behöver	  ta	  bort	  
grovsopskärlet.	  Det	  finns	  två	  regler	  som	  man	  
måste	  följa	  för	  att	  sortering	  av	  matavfall	  ska	  
fungera:	  

1. Matavfallet	  ska	  läggas	  i	  särskild	  papperspåse.	  
Vi	  har	  husets	  påslager	  i	  diskbänken	  utanför	  
tvättstugan.	  Endast	  dessa	  påsar	  är	  OK.	  Här	  
hittar	  du	  även	  påshållare,	  skrapa	  och	  
informationsbroschyr.	  

2. Det	  är	  bara	  matavfall	  som	  kan	  sorteras	  på	  
detta	  sätt.	  Är	  det	  något	  som	  du	  inte	  hade	  
kunnat	  äta,	  ska	  det	  alltså	  inte	  med!	  (…enda	  
undantaget	  är	  kaffefilter,	  tepåsar	  och	  skal	  
från	  grönsaker	  eller	  frukt.)	  

Flera	  har	  redan	  börjat	  –	  gör	  det	  du	  med!	  

BYTE	  AV	  ELEMENTTERMOSTATER	  OCH	  	  
UNDERCENTRAL	  
Bytet	  av	  elementtermostater	  har	  gått	  bra	  i	  så	  
gott	  som	  alla	  lägenheter.	  En	  lägenhet	  har	  inte	  
givit	  montörerna	  tillträde	  för	  att	  justera	  in	  och	  
sätta	  på	  termostater,	  så	  den	  får	  själv	  bekosta	  
att	  arbetet	  slutförs.	  Tur	  nog	  ska	  detta	  inte	  
påverka	  övriga	  lägenheter	  på	  samma	  
elementstam.	  Undercentralen	  är	  bytt	  och	  
värmen	  kopplades	  åter	  in	  den	  5	  juni.	  	  
	  
Nu	  återstår	  visst	  arbete	  i	  pannrummet	  innan	  
arbetet	  är	  helt	  slutfört.	  

MÅLNING	  AV	  FÖNSTER	  MOT	  VARVSGATAN	  
Fönstren	  mot	  Varvsgatan	  målas	  just	  nu	  och	  
arbetet	  fortskrider	  enligt	  plan.	  	  

MÅLNING	  AV	  YTTERTAKET	  
Takmålarna	  från	  DM	  Tak	  har	  inlett	  sitt	  arbete	  
under	  vecka	  22	  med	  att	  förbereda	  taket	  för	  
tvätt.	  Själva	  tvätten	  tar	  3-‐5	  arbetsdagar	  och	  
kommer	  att	  inledas	  11	  juni.	  Tänk	  på	  att	  skydda	  
det	  du	  har	  på	  balkongen	  genom	  att	  täcka	  över	  
det	  du	  har	  på	  den.	  Målningen	  kommer	  att	  ske	  i	  
olika	  skikt	  med	  grundfärg	  och	  täckfärg	  och	  
beroende	  på	  väder	  kommer	  detta	  
målningsarbete	  att	  ta	  4-‐6	  veckor.	  
	  
BALKONGER	  MOT	  RIDDARFJÄRDEN	  
De	  två	  balkonger	  som	  vi	  gav	  klartecken	  till	  på	  
stämman,	  kommer	  enligt	  planen	  just	  nu	  att	  
börja	  byggas	  i	  september.	  	  
	  
LEKPLATSGRUPP	  
Nu	  har	  vi	  fått	  en	  ny	  sandlåda	  och	  snart	  har	  vi	  
också	  en	  ny	  fin	  bänk	  att	  sitta	  på	  i	  vår	  lekpark.	  

När	  barnen	  grävt	  klart,	  lägg	  på	  locket!	  …annars	  
riskerar	  den	  nya	  fina	  sanden	  att	  bli	  en	  enda	  stor	  
kattsandlåda.	  

NJUT	  AV	  VÅRA	  FINA	  TRÄDGÅRDAR	  
Sitt	  gärna	  ute	  i	  våra	  fina	  trädgårdar	  och	  passa	  
på	  att	  gå	  in	  och	  ut	  genom	  porten	  
Pålsundsparken	  12	  nu	  under	  sommaren.	  	  

Vi	  är	  många	  som	  passar	  på	  att	  se	  resten	  av	  
Sverige	  nu	  under	  sommaren,	  så	  det	  vore	  fint	  om	  
du	  som	  är	  hemma	  på	  Söder	  håller	  ett	  extra	  öga	  
på	  vårt	  fina	  hus.	  

Glad, varm och fin sommar! 
Styrelsen 

	  


