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Årsstämma 18 maj 2011 
Den 18 maj håller föreningen årsstämma. Handlingar delas ut några veckor före 18 maj. Sista 
dag för att lämna in motioner är den 31 januari. Lämna din motion till ordförande Anita 
Eriksson i nr 4 alt e-posta ial.eriksson@bredband.net . 

Snöröjning 
Det rikliga snöfallet innebär mycket snöskottning både på marken utanför huset och på taket. 
Utöver det är boende skyldig att hålla sin balkong i sådant skick att det inte rasar ner snö eller 
is. Skotta därför din balkong och kontrollera att det inte har fastnat snö vid inglasningen. 

Gårdsfest efter sommaren 
Styrelsen planerar för en gårdsfest efter sommaren för att fira föreningens 20-årsjubileum.  
Kaj Majuri är ansvarig för planeringen av festen. Den som vill delta i planering eller praktiskt 
arbete i anslutning till festen kan kontakta Kaj på tel 720 25 27 eller på e-post 
kaj.majuri@bredband.net .  

Bostadsinbrott 
Bostadsinbrott i Stockholms län har ökat kraftigt. Med anledning av detta vill Polisen varna 
för inbrottstjuvar som utger sig för att vara hantverkare.   

Byte av fläktar 
Byte av centralfläktar på vinden pågår nu och 3-4 veckor framåt. Under den dag som själva 
bytet av en viss takfläkt sker är ventilationen avstängd i den del av huset som den 
fläkten försörjer. Anslag sätts upp i berörda portar när detta sker. Varefter fläktarna byts ut 
och luftflödena justeras in kommer parallellt en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att 
genomföras i samtliga lägenheter. Information om när din lägenhet berörs och var nycklar kan 
lämnas om du inte kan vara hemma skickas ut ca en vecka i förväg. Om du under arbetets 
gång har några frågor kan du kontakta Christopher Natzén på tel 0709-494337 eller på  
e-post cnatzen@gmail.com . 

Ändring i Com Hem:s grundutbud av tv-kanaler 
TV400 relanseras, byter namn till TV11 och ingår från och med den 19 januari i Com Hems 
grundutbud. Kanalen visar bl.a. underhållningsprogram, långfilmer och dramaserier. TV11 
ersätter MTV i grundutbudet. 
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