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Tack till alla städare! 
Vårens städdag genomfördes söndagen den 25 april. Styrelsen vill tacka de boende som 
hjälpte till att kratta, gräva, plantera och städa upp i största allmänhet. 

Jan Stellan är ensam vicevärd på halvtid från och med nu 
Jan Stellan är numera ensam vicevärd och bara på halvtid eftersom Arne Flink pensionerat sej 
från det andra halvtidsuppdraget. Jans mobiltel är 070-221 99 33.  
 
Vi som bor i huset kommer att märka att Arne inte är kvar. Vicevärdarna har hitintills ordnat 
så att det är snyggt och prydligt i och runt huset, fixat så att portarna går igen när obehöriga 
ställt upp dem, ordnat en del reparationer och mycket annat. Det kommer också att bli dyrare 
för föreningen framöver eftersom vi kommer behöva anlita entreprenörer i  större omfattning 
än tidigare. Styrelsen vill gärna hitta någon boende, gärna någon som ofta är hemma på 
dagarna, som kan komplettera Jan i hans uppdrag. Ta kontakt med ordf Anita Eriksson,  
tel 720 32 33 alt 070-316 06 75 om du har funderingar på om uppdraget kan vara något  
för dej.  

Förtydligande om de olika lägenhetsnumren 
Det statliga lägenhetsregistrets nummer (de nya 4-siffriga) ska i första hand  
utgöra grund för folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och  
bostäder som kommer att föras in i folkbokföringsregistret. 
 
Riksbyggens lägenhetsnummer (de gamla 3-siffriga, 001 - 128) ska i övriga fall  
användas även fortsättningsvis, t ex inom vår bostadsrättsförening, i kontakter  
med Riksbyggen, banker och andra kreditinstitut. 

Erbjudande om hemförsäkring  
Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring hos Trygg Hansa för alla lägenheter i huset. 
Försäkringsbeskedet delades nyligen ut i allas brevlådor. Obs att försäkringen inte ersätter 
den vanliga hemförsäkringen som var och en bör teckna. För den som är intresserad av att 
teckna hemförsäkring hos Trygg Hansa går det att få ett förmånligare pris, se Trygg Hansas 
hemsida www.trygghansa.se/riksbyggen-hemtrygg. 
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