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NY STYRELSE
Så har vi då genomfört årets stämma och föreningen
har fått en ny styrelsen;
Irene Katzman, ordförande
Jonas Berg, vice ordförande
Stefan Olsson, kassör
Malin Blix, sekreterare
Ann Beis, ledamot
Jan Waleborg, suppleant
Emanuel Hedestig, suppleant
Vi tackar alla som kom till stämman och den efterföljande 60-års festen. Kontaktlista
över föreningens nya styrelse kommer i brevlådan.

SEMESTERSCHEMA
Som vanligt så här års har vi satt upp en kontaktlista på anslagstavlan utanför
tvättstugan vem i styrelsen ni ska kontakta i sommar om behov skulle uppstå.

BEVATTNINGSSCHEMA
Ett bevattningsschema kommer att sättas upp i entrén. Ni som är hemma i sommar
och som sköter om vår fina trädgård - glöm inte skriva upp er när ni vattnat. Slangar
m m finns som vanligt i övre källargången.

GRILLPLATSEN
Ni som utnyttjar vår fina trädgård och grillplatsen - glöm inte att städa efter er och
släcka glöden ordentligt. Tänk på era grannar. Det är inte tillåtet att grilla på våra
balkonger.

STÄDNINGEN I TVÄTTSTUGAN
Vi har återigen fått in klagomål på städningen och vill specifikt upplysa våra
husdjursägare att vara lite extra noga. Det finns föreningsmedlemmar som är
allergiska och hund-, häst- och katthår har en förmåga att tränga in lite varstans.

NY PERSONUPPGIFTSLAG
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data
Protection Regulation) att gälla i hela EU. Syftet är bl a att stärka skyddet för den
personliga integriteten vid behandling av personuppgifter inom EU. Både
Fastighetsägarna, som är vårt förvaltningsbolag, och föreningen har register som
innehåller personuppgifter gällande våra föreningsmedlemmar. Dessa
personuppgifter används enbart för de behov som ligger i föreningens eller
föreningsmedlemmarnas intressen, exempelvis för att föreningen ska kunna skicka
ut hyresavier eller för att föreningsmedlemmarna ska kunna använda porttelefonen
och boka tvättstugan. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående.

FASTIGHETSSKÖTSELN
Styrelsen har beslutat säga upp avtalet med Fastighetsägarna avseende husets
fastighetsskötsel. Som flera av er märkt så har det inte fungerat särskilt bra under
senare år och vi har fått nya fastighetsskötare hela tiden. Avtalet är uppsagt fr o m
den 14 november. Fram tills dess får vi återigen en ny fastighetsskötare, Anders
Eriksson. Han kommer att rondera på tisdagar.
Styrelsen har slutit ett nytt avtal med Ingdahls städ & fastighetsskötsel AB fr o m den
14 november. Fastighetsskötare kommer Daniel Larsson att vara. Ni kommer att
känna igen honom som den fastighetsskötare som var här för något år sedan, men
då på Fastighetsägarnas uppdrag.

GROVSOPRUMMET
Vi har fortfarande problem med avfall som slängs i fel behållare eller felaktigt, läs
gärna skyltarna om ni är osäkra på vad som får kastas i respektive kärl. Vi ser gärna
att ni som har möjlighet att ta ert avfall till återvinningsstationerna gör så. Övrigt
avfall måste var och en själva ta hand om/köra bort.

Cykelgaraget
Cykelgaraget är främst avsett för de som använder sin cykel på daglig basis,
sällananvändare hänvisas till cykelställ eller cykelförrådet. Vi vill också uppmana de
med cykelkorgar att avlägsna dessa alternativt flytta ut sina cyklar, det blir för trångt.

En mycket trevlig sommar önskar vi från Styrelsen

