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Årsstämman 
Har som vanligt ägt rum i maj och en ny styrelse har valts. 
Tack alla som deltog. Nästa års styrelse ser ut enligt 
nedan; 
ordförande: Irene Katzman 
vice ordförande: Jonas Berg 
kassör: Mustafa Ali 
sekreterare: Jennifer Tuulasvirta 
övriga ledamöter: Anna Kvist, Rebecka Öfverholm, Troj Sternehäll 
suppleant: Nazer Hamid 
 
Kontaktuppgifterna kommer som vanligt att läggas i samtliga brevlådor. 
 
Lägenhetsförsäljning 
Lägenhet nr 2202 är såld till Paulina Dahlén och Kristian Bauwsén. Köparna är 
redan medlemmar i föreningen sedan tidigare. 
 
Skyddsrum 
Inventering av föreningens skyddsrum är nu gjord av en oberoende konsult. Den 
senaste inventeringen ägde rum år 2002. Konsulten har föreslagit åtgärder och 
lämnat en offert på 90 000 kr. Styrelsen kommer nu att diskutera hur vi går vidare 
och huruvida samtliga punkter kommer att åtgärdas med en gång eller om det 
nödvändiga prioriteras.  
 
Lån 
Ett av föreningens lån i Swedbank på 3 miljoner kronor har nu satts om. Som ni 
säkert sett i nyheterna har räntorna stigit rejält och tyvärr har det även drabbat oss. 
Det nya lånet är bundet på 1 år och till en ränta på 1,24% . 
 
Förskolans parkeringsplatser 
Parkeringsplatserna nr 22 och 23 är uthyrda till Förskolan. De behöver ha tillgång till  
platserna vardagar mellan kl 06.00-19.00. Därefter kan även andra utnyttja platserna. 
På helgerna kan enbart plats nr 23 användas, ej nr 22. Tacksam ni respekterar detta. 
Förskolan kommer att hålla öppet hela sommaren. De kommer även att ta emot de 
barn som går på Nybodagatan 1.  
 
 



 
 
Trädgården 
Den varma årstiden närmar sig. Styrelsen kommer att sätta upp ett 
bevattningsschema i entrén. Toppen ni som är hemma i sommar kan vattna både 
våra krukor och gräsmattorna vid behov, glöm inte notera i bevattningsschemat. 
 
Välkomna att använda vår fina trädgård och grilla gärna - glöm dock inte bort att 
städa efter er och ta bort släckt och utbrunnen kol. Vi har en hink för detta ändamål 
vid den fasta grillen. 
 
Semesterlista 
Även styrelsen behöver semester. En kontaktlista kommer att sättas upp på 
anslagstavlan i källaren så ni ser vem som är kontaktperson i sommar. 
 
Grovsoprummet 
Det har på senaste tiden lämnats kvar föremål på hyllan i grovsoprummet, vilket är 
en fin tanke. Vi ser dock helst att man tar med sig sina föremål som man vill ge 
bort/göra sig av med till någon av välgörenhetsorganisationernas secondhand 
butiker i Solna Centrum.  
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