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Kontoret 
Kontoret på Blekingevägen 12 är öppet varje måndag mellan kl.18.00 och 20.00. Telefonsvararen är 
på dygnet runt. Tfn 42 22 90. Akuta ärenden hänvisas till föreningens mobiltelefon: 070-242 07 66 
samt på ordförandens tel. nr 070-863 30 67. Kontoret kommer att vara stängt mellan 2 och 30 juni 
2012. 
 
Telias information 
Se bifogad bilaga 
 
Grilla ute 
Det är OK att grilla på balkong och altan, men visa dina grannar hänsyn så att det inte drar in hos dem! 
  
Avier 
När ni betalar hyran är det viktigt att ni betalar för ”rätt” månad. T.ex. om man betalar avgiften för 
juni då ska man ange det OCR-nr som står på juniavin. Om man betalar med OCR-nr som avser juli 
eller augusti riskerar man att få påminnelseavgift på 140 kronor.  
 
Autogiro 
Några boende har haft problem med autogirobetalningen av hyran. Vi ber om ursäkt för detta och 
kommer att korrigera/åtgärda det inom kort.  
 
Hängande blomlådor 
Ni som har blomlådor på balkonger se till att de hänger på insidan och inte på utsidan. 
 
Viktigt att ha extra bostadsrättstillägg i försäkringen 
Styrelsen rekommenderar att ha ett tillägg för bostadsrätt i sin hemförsäkring. De flesta kostnader som 
kan uppstå i samband med reparationer, vatten- och fuktskador mm går på medlemmens försäkring. 
Har man inget bostadsrättstillägg kan det bli mycket kostsamt vid eventuell skada, även om denna inte 
orsakats av medlemmen själv. Kontakta ert försäkringsbolag. 
 
Nya styrelseledamöter 
Inför kommande år i föreningen behöver vi ha in nya styrelseledamöter och suppleanter då några ur 
nuvarande styrelse avgår. Vi har ett styrelsemöte per månad samt att vi bemannar kontoret 2h varje 
måndag för att hålla service för medlemmar i föreningen. Arbetsuppgifter som uppkommer fördelas 
mellan ledamöter i styrelsen. Viss ekonomisk ersättning betalas för tiden man gör för föreningen. Vid 
intresse kontakta valberedningen. 
Alfredo de Toro  018-54 69 96 
Nicole Hafner  0709-78 71 73 
 
Årsmöte  
Kallelse till årsstämman kommer inom kort.  
 

 
Vi önskar er alla en varm och vacker sommar! 

 
 

Styrelsen 
 


