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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Föreningens ordinarie stämma den 25 maj 
blev en hyfsat välbesökt tillställning. Hela 
34 medlemmar var med och granskade 
föreningens verksamhet under det gångna 
året och utsåg ny styrelse.  

Styrelsens sammansättning efter stämman 
och efterföljande konstituering ser ut som 
följer: 

Ordförande – Hans Johansson, port 193 

Vice ordf. – Siv Larsson, port 195 

Sekreterare – P-O Carlsson, port 227 

Ledamot – Carina Carlsson, port 193 

Ledamot – Christina Majlöv, port 211 

Ledamot – Bengt Jonsson, port 197 

Ledamot – Kari Lintu, port 199 

Ledamot – Conny Bokvist, HSB 

Suppleant – Eva Lundholm, port 205 

Suppleant – Susanne Kihlstedt, port 205 

Stämman beslutade även att föreningen 
ska genomföra stadgeändringar vilket bl. a 
innebär att upplåtelse-, överlåtelse- och 
pantsättningsavgift samt avgift för andra-
handsupplåtelse kan tas ut av bostads-
rättshavaren.  

Avgiften för överlåtelse får vara högst 3,5 
procent av prisbasbeloppet och pantsätt-
ningsavgiften högst 1,5 procent av pris-
basbeloppet. 

Avgiften för andrahandsupplåtelse får vara 
höst 10 procent av prisbasbeloppet per år. 
Om uthyrning sker under en del av året så 
beräknas den högsta tillåtna avgiften efter 
det antal kalendermånader som lägenhet-
en är upplåten. 

Motionen angående införande av individu-
ell elmätning avslogs av stämman. 

 

MATAVFALL 
Den 17 augusti ska föreningens medlem-
mar börja sortera sitt matavfall och bidra 
till produktionen av biogas, biogödsel och 
kompostjord. 

17 augusti 
Information om hur detta ska gå till kom-
mer att distribueras senare, men förenklat 
sett går det till på följande vis; matavfallet 
som du sorterar ut lägger du i en separat 
brun papperspåse. Påsen ska sedan 
slängas i ett speciellt kärl på samma plats 
där du idag slänger dina hushållssopor. 

Den bruna påsen är tillverkad av vattenav-
visande papper. Tillsammans med påsar-
na får du en ventilerad påshållare. Den 
ventilerade påshållaren ser till att papper-
spåsen håller sig någorlunda torr.  

Använd aldrig plastpåsar till matavfallet. 

 

I början på augusti kommer påshållare och 
papperspåsar att ställas ut i portarna. 
Varje hushåll tar varsin påshållare och en 
trave påsar och gör sig redo för den 17 
augusti. 

När påsarna är slut så går det att hämta 
nya i det mellersta sophuset (återvinnings-
stationen). Men det går även bra att hämta 
påsar på samtliga återvinningscentralen i 
Jordbro samt i utvalda butiker, bibliotek 
och på kommunalkontoret. 



INNEBOENDE ELLER 2:A HAND? 
Som andrahandsuthyrning räknas att nå-
gon annan än bostadsrättshavaren själv-
ständigt nyttjar lägenheten. Om man som 
bostadsrättshavare bor kvar i lägenheten 
själv men hyr ut del av lägenheten så 
handlar det om en inneboende.  

Om hyresgästen självständigt brukar lä-
genheten, krävs styrelsens samtycke. Då 
är det en andrahandsuthyrning. Det spelar 
ingen roll om man hyr ut lägenheten till 
högstbjudande eller om ens vuxna barn 
bor där gratis. 

Bostadsrätthavaren ska i sin ansökan hos 
styrelsen ange skälet till uthyrningen, till 
vem man vill hyra ut och under hur lång 
tid. Ansökningsblankett finns på förening-
ens hemsida eller så kontaktar man HSB 
Servicecenter. 

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lä-
genhet i andra hand utan styrelsens sam-
tycke, kan styrelsen skriftligen anmana till 
rättelse. Detta betyder att uthyrningen ska 
upphöra och att hyresgästen ska flytta ut. 

Om medelemmen vägrar följa styrelsens 
anmaning, kan föreningen gå vidare med 
att förverka bostadsrätten. Detta innebär 
att bostadsrätten säljs genom kronofogden 
och att bostadsrättshavaren måste flytta. 

SOPHUSEN RENOVERAS 
Föreningens sophus har hängt med länge 
och nu har väder och vind under årens 
lopp börjat förstöra träfasaderna och 
främst läkten. Av den anledningen kom-
mer en renovering att påbörjas i sommar 
och sophusen kommer bekläs med plåt.  

Vi ber er ha överseende med eventuellt 
stök som kommer att uppstå kring sophu-
sen i samband med renoveringen.  

MÄKLARNA FÖRSTÖR LÅSEN 
I samband med visning av lägenheter som 
är till försäljning så har vissa mäklare bör-
jat med otyget att tejpa för låsets s.k. 
tryckesfall (det är den snedskurna kolven) 
på portdörrarna så att presumtiva kunder i 
samband med lägenhetsvisning kan ta sig 
in i fastigheten obehindrat. 

Detta är inte tillåtet och det förstör även 
låsen när tejpdelar följer med in i låshuset. 

Ni som anlitar mäklare kan väl vara så 
vänliga och informera dem om detta. 

TVÅ ENKLA REGLER 
Till dig som är bilburen – det är inte tillåtet 
att parkera framför de låsbara bommar 
som finns inom området!  

Varför inte undrar du kanske? Egentligen 
är det väl ganska självklart men just för din 
skull så följer här två enkla regler att följa 
när det gäller bommarna: 

 Bommarna är att betrakta som infarter 
och dessa infarter ska hållas fria för ut-
ryckningsfordon eller andra fordon som 
har behov av att kunna passera.  

 Något annat som du också måste lägga 
på minnet är att bommen alltid ska 
stängas efter passage, oavsett om du 
”bara” ska in på gården och lasta av lite 
matkassar. 

ÖPPETTIDER  
Expeditionen och containern avsedd för 
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid 
följande datum:  

 11, 26 juni 

 20 augusti 

 3, 17 september 

 1, 15, 29 oktober 

 12, 26 november 

 10 december 

När expeditionen är stängd hänvisar vi till 
styrelsen alternativt förvaltningskontoret 
på tel. 010 442 10 00 och när containern 
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson 
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro. 
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