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Årsstämman 2014 

Årsstämman gick av stapeln den 22 april. Styrelsen fick ansvarsfrihet och valdes om, med undantag för 

Håkan Zettergren som flyttar ifrån Korpkulla och Tommy Jacobsen som ersätts med Ida Gomez- 

Bergström. Protokoll från mötet kommer att finnas på hemsidan när det är utskrivet och justerat.  Den som 

inte har tillgång till dator och vill ha ett protokoll på papper kan vända sig till någon i styrelsen så ordnar vi 

detta! 

 

Avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat att höja medlemsavgiften med 5 % från och med 1 juli. Anledningen är att vi vill ha 

fortsatt god ekonomi så att vi kan underhålla våra fastigheter. Avgiften har nu varit oförändrad sedan 

november 2011, då den höjdes med 15 %. 

 

Städdagen 
Städdagen den 10 maj lockade inte så många som tidigare, men vi fick ändå en hel del uträttat. Ett stort 

tack till er som ställde upp! 

 

Tvättbokning 
Den nya tvättbokningen gäller från 2/6. Det har kommit en del frågor om användarnamn vid internet-

bokning. Som namn anger man sitt fullständiga lägenhetsnummer, tex 3105-0164. De första siffrorna är 
husnummer, d.v.s. Centralv. 3B =3101, Centralv. 5 =3102, Kvarnv. 1 – 5 =3103, Kvarnv. 7 =3105, Kvarnv. 9 
=3107, Kvarnv. 11 =3109, Industriv. 24 = 3111, Industriv. 26 = 3113, Industriv. 28 = 3115.  
 

Ordning i trapphus 
Styrelsen har noterat att en del av våra boende har tagit sig friheten att utnyttja trapphuset som en utökad 

del av lägenheten. Vi påminner därför att det i våra ordningsföreskrifter står att barnvagnar, cyklar och 

rullatorer inte får placeras i entrén eller på våningsplanen. Vi ber därför er som har ägodelar i trapphusen 

att plocka undan dessa. Styrelsen kommer snart att göra en kontroll av att detta blivit utfört. 

 

Porttelefoner 

Våra porttelefoner har hittills ringt som ”okänt nummer” om du har mobil eller nummerpresentatör. Vi har 

nu ordnat så att den i stället kommer att visa numret. Våra porttelefoner har följande nummer:  

Centralv. +Kvarnv. 1 -5  08 590 76 349 

Kvarnv, 7  08 590 76 469 

Kvarnv, 9  08 590 76 172 
Kvarnv, 11  08 590 76 471 

Industriv. 24  08 590 76 268 

Industriv. 26  08 590 76 382 

Industriv. 28  08 590 76 458 
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