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1. 1998 års deklaration. Förmögenhetsvärdet for respektive lägenhet är 0 kr.
2. Hyresupobörden. Avier för februari och mars är utdelade. Den som betalar över postgiro
får
from april postgiroavier med foreningens postgironr angivet. Nästan hälften av medlemmarna
har begåirt Autogiro. Dessa får avgifterna dragna från angivet bankkonto den sista mars - dvs
aprilavgiften och därefter den sista i varje månad. Vill ytterligare någon utnyttja detta
betalningssätt- så vänd Dig till styrelsen.
3. Styrelsen har fr o m l januari tagit över alla frågor rörande den tekniska förvaltningen av
fastigheten från JM. Så vtind Dig tilt styrelsen enligt bifogat meddelande i alla frågor.

AB Rådstornet med organisationsnummer 556433-2764 och telefonnummer 6610500 har
enbart hand om den ekonomiska florvaltningen vilket betyder att de sköter in- och
utbetalningar från foreningens konton enligt fullmakter och utför allt bokföringsarbete
inklusive årsbokslut och deklarationer samt handläggning av överlåtelser.

Motioner skall vara insåinda till styrelsen senast 17 april för att komma med i kallelsen och
därmed kunna behandlas på arsmötet.

Bla

kommer alla tapetrullar som egentligen tillhör respektive lägenhet att flyttas in i vindsforråden vid fleiktarna tillsammans med överblivna dörrar, lådor och lister. Den som vill ha sina
tapetrullar kan säga till då.
6. Bifogat liimnas också nya uppgifter om larm och felmeddelande, som också kommer att
sättas upp på våra anslagstavlor.
7. Tider i tvättstugan. Följande åindring gäller: 30 minuter efter utsatt tid kan någon annan ta
maskinerna, om den som bokat tid inte utnyttjat den. (Tidigare gältde 1 timme).

8. Enligt uppgift kommer Majrovägen att göras i ordning
och gångvägen mellan 31 och 29 bör iordningsställas.
I vår skall

till våren, då också busshållplats

vi

göra klar lekplatsen, utomhusgrill och se till att genomfart for bilar hindras
genom en stolpe vid port 35. Styrelsen återkommer om detta och annat fore årsmötet.
9-

Se också informationen på nästa sida!
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viktig information för varje lägenhetsinnehavare!
1. Översvämningsrisk.

Köksslasken: Renssilen i botten är fastkruvad med avloppsröret. Gör man rent där och skruvar
loss den måste man varamycket noggrann med att den ftister ordentligt när man skruvar
tillbaks den. Annars läcker vattnet ner på golvet under bänken. Detta är alltså lägenhetsinnehavarens ansvar. Så var noggranna och kolla under diskhon att det inte finns nåson fukt
där.

2. Säkerhetspropparna

fiir el i hallskåpet.

Dessa har en mycket fornämlig funktion med inbyggd säkerhet med sk jordfelsbrytare.
Hanteringen iir mycket enkel. Har en propp gått så har en vipparm tryckts nedåt. Tryck ner
den ytterligare ordentligt och för den sedan uppåt så har ni bytt "proppen"!
Har jordfelsbrytaren slagit av är det något fel på någon av Dina elektriska apparater eller
lampor. Då måste Du söka felet och dra ur den apparaten annars går proppen hela tiden.
Detta iir också respektive lägenhetsinnehavares ansvar.
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1. Föreninesstömman
Ordinarte fireningsstömma öger rum I 9 9 8-0 5-04
Separat kallelse kommer att söndas ut 1998-04-20. Plats blir i SöduledskyrkanHökaröngssalenMedlem som önskarfå ett örende (motion ) behandlat på stömman shall shiftligen lämna
detta örende till styrelsen - brqlådan Majrovögen 37 - senast den 19 aoil 1998.

2.Vårstädnine

Vi kaltar till städkvält Onsdagen den 22 april kI 1E.00-21.00
Följande intressanta jobb finns då tiil ansökan lediga:
A) Skogsrensingsarbete i (vid) kraftledningsgatan
B) Jordfiirbättringsarbete runt våra buskar och utkörning av kompostjorden.
Ny jord kommer att beståillas hem
C) Vägfiirbättringsarbete- laga håI efter tjälen
D) Gräsmatteräfsningsarbete på gräsytorna
E) Övriga ev arbetsuppgifter
Alta är garanterade arbete och oclså viss lörtäring efteråt.
3. Viktie information

till alla läsehetsinnehavare.

Åtgärd vid eventuella vattenläckor i läsenheten.

I varje lägenhet finns i badmmmet under tvättstället

en lucka som

alltid måste finnas

tillgänglig.
Ilenna lucka kan lätt öppnas och bakom den finns 3 st avstängningskranar Iör
inkommande vattenledningar till hela lägenheten dvs kök,bad toilett Uppstår någon
vattenläcka skall alltså dessa kranar omedelbart stängas.
4. Garantib aiktnins - slutb esildnins.
Sådan komms att göras2| -29 maj. Den somfortfarande har något att anmörkapå skall
göra det senost den 15 moj påformulör som delas ut i slutet av aprilStyrelsen anwarorfir
all evterna fragor, men kom görna med påpekanden giillande hus och mark till styrelsen
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Ang Föreninssstämman 98-05-04.

Kooia oå årcredwisnins och ftirraltninssberättelse f?ir 1997 samt budset för 1998 med
orelimniir S-ånbudset bifoeos.

nr I
gäller
ändring av stadgarna $ 10.
En motion har lämnats in (bifogas). I)en
Styrelsen har med anledning av motionen fiiljande fiirslag till ändrad lydelse av $ 10.
Stvrelsens frrclas med anlednins av Motion

.

"styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst tre
suppleanter,vilka väljs av föreningen på ordinarie fiireningsstämma. Suppleanter för
tiden intill nästa ordinarie stämma håIlits och ledamöter intill den därpå följande
ordinarie fiiren ingsstämma.'
Nuvarande lvdelse:

Styrdse och rcvisorer

$ro

kdr av minst te ledamöter och högf fen ledamöter samt minst en och högFt $rra srppleanter,
sotidig viilis av f6reaingeo på ordinarie Fredngsståmna frr tideq intill dess
ordin"rie ståmna

St]'felscs

@
hlillits.

"ård

!

Med undanug ftlr första stycket ga[er au under tidcu intilt den ordinarie fOreningF$ånga som inåtter nårmast
cflcr dct shtEmnsierhgm ar, frrcuingeos hus geoomföre utses eo, Icduot och eo nryplcat ev

'

AB

Bo*dsgrati

och uälis öwiga ledanötc( och srp'pleantcr ar' fircningEs på ordinrric ftrcofugpstäEga.
av AB gosadsgprad behöver hC
medlen i föreninge&
'rg'a

I*danot och srypleant utsedda
Sh6lsdcEinghs

s&en når samliga i deo e&onomislcr phnetr

finseddaåstiglctslåa E6er-l-t*

2.Vårstädningen.
Vi tackar alla deltagare fiir värdefulla och intensiva insatser denna mggiga och kalla
vårhväll. Bättre väder utlovas till nästa gång! -Kanske.

3. Garantibesihtnins -slutbesiktning.
Sådan kommer att göras 25 -29 ma} Den somfortfarande harnågot att anmörkapå skall
göra da senast den t S mai oå da
Styrelsen
ansvararfiir aIIa xternafrågor, men l6tn görna med påpekanden giillande hus och marh

formul

tiII styreken
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I^IFIRMATInN rrn

vÅNNXS SISTA MEDDELANDE
Protokoll från årsstämman bifogas'
Ny telefonlista bifogas'

ffisomsjälvbyggerifördeminstaärbestäIldIikasåenfastgritltilllekparken.
rutschkana
r hgtl är vi lovade att få övertaga den
sanden i sandlådan skall ffllas på .
Majrovägen'
som idag finns i lekparken tvärsöver
över sandlådorna'
Kattnät kommer in-om kort att sättas upp

."

m,

33 har vi tagit bort parkeringsmöirigl.t:"-:.T.r"F::l-:-:fl:"T_rHl,*o*,
f?irdig Majrovägen' Då skalt vi ordna
genväg ,som ska' roiengaso när t ommunånäo.t
ilart<anslutningen lite bättre än idag'

a"*fJ.::'*: ::f :;:lj;l iillt:l:

ka 2 2' B es ikn i n gs m.
fiil JM.Bygg. Garantiarbetena skall vara
skall nu skriva en sammanfattande ,"pport
filrdiga senast den I oktober 199E'
blir'
- efter semestrarna - om hur planeringen
Styrelsen återkommer när vi fått besked

r

v ec

görs fiirst i höst'
Garantibesiktning fiir mark och trädgård

Döirmedfå'rviönskagl|aenvarmochbrasommar!
ochvölmötttitlenplantringsdagpåförhösten.

STYRETSEN
in dem

det ör nrycka viktigt att olia
Tiil aila som har köksbörkar n, vfr. Tönk på gtt annars frr det rtsk att de spricker eller
poroyfnoliatvåtfrt gang
ps.

" DShuktarsig.
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SENSOMMARMEDDELA}tDE
Garantibesilitningen
JNI jobbar nu för fullt med åtgärder och har hunnit med rätt mycket i hus 4!-sZ.Enligt
de meddelanden som lämnats i brevlådorna bör var och en snarast ta kontakt med
kontoret på Getfotsvägen 59 och bestämma tid eller lämna nyckel. Hus 35-31 blir
al'rtuella den niimaste tiden. Där finns också kopia på protokollct liir resp lägenhet som
ni kan ta del av.

Garagen-oerkcrinssolatserna.

Vi tvingades strax löre sommaren byta till brytsiikrare hnngås på grund av nya ihbrott
Inbrotten i bilar på övrc delen av parkeringen har forbatt Vi skall i semband med
nårta arbetsdag sättå [pp den planeradc stolpen med en kraftig lampa som tänds vid
passage lör att diirmed störa ev nya frinök till nya inbrotl Styrclsen skall ockå
undcrsöka om dct går att bygga till med llera garage mellan de lörsta två längoma"
Lckolatsen
Föreningen har fått en rutrchkana av kommunetr som vi skall lista vid bcrget i söden

*

Nva medlemmar

I 33:an hälsar vi Maira EedeEriksson och Mapus Spångberg vllkonna som
medlemmar i lörcningen fnån augusti resp septembcr.
Kalelse

ti[ hdstarbetsdas. DEN 20 Sf,PITMBER KL 13.00

Dcn här gången hoppas vi att vi ser söndagen dcn 20 septcnber kl 13.00 trots att det
valdag Vi återkonmer mcd vilka arbeten vi planerar.

lir

EXTRA INT'ORMAIION
Sista etappen av JM:s byggande nerc vid T-banan beriknar starta i november med 44
ligenhetcr. Getfo8vigen 59 sloll byggas om av JM
att innehilla fyra ligenheter.

til
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Allmänna fråeor
1.Tvättstugan
Ventilationen är inte så bra, men vi kan inte göra mycket mer beroende på det system vi
har. Vi skall dock byta filter lite oftare.
OBS! Problemen med att tvättmedlet inte skjöljs ned beror till stor del på att vi lägger i
alldeles fiir mycket tvättmedel.
Om man doserar rätt och lägger medlet längst bak i behåIlaren är det sällan något
problem .
Tänk också på att lufta ur filtren i torlntumlaren när ni använt den ! Tactr"

syuffifiilf,åriiftc?u"

:

t/

70 // rt u t 6 fr / /

/ E /L'

Den finns fiir användning- men vädret har väl inte varit det bästa. Gallret finns i
ftirrådet i 35:an.

3. Förstärkare till ytterdörrarnas ringsignal
Sådan finns fiir påseende hos Sture Enge i 39:an. Den kostar 200 kr hos Landstinget och
vi kan göra en sambeställning om flera vill ha en sådan.
4. I)et finns fn lediga fiirråd att hyra och lediga P-platser. Sture Enge har alla uppgifter.
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nÖSnnrDDELA}IDE
Garantibesihlpingep

fastiebgter,

,

:

håIter just på atf avsluta sina'åtaganden. JIVI kommer'att kalla till ett möte mdd
styrelsen under november. Yi skall då gå igenom ev kvarstående arbete och de besvär
i.
från medlemta"oa iom inkominit'till styrelsen. Vi skail också fordra in
portombud
har
utlovats
huvudnycklar som JM haft och som våra

JM

de

Garantiarbetö -mark

'

' ,, :

Garantibesiktning på mark har genomlörts. Sfyrelsen har godtagit jord-;gms-och
viixtleveranser från JM som ersättning fiir det som fattats. Som synes har vi vid två
arbetsdagar tagit hand om detta sjåilva. I)ärmed har fiireningen godkänt markarbetena.
Tilt detta kommer att ventilationen skall ökas i jordkäItaFen för att undvika
"-mögelbildning.'" " ''l''
";"'"':;'':'

'

'

Garagen-oarkeringsplatserna.

.-"'

.-

,

Dethardragitutpåtidenmeddenut|ovadebelysnin8etrrmennuharvibestäIlt
montering av en lampa som vi hoppas skall hjlitpa till att håIla förövama borta.
:' '
Förhoppningsvis skatl vihå en fuhgerande'lampa under vecki 46. '
Vi hoppas ochså ett få tillstånd att bygga till 4 garage mellan de två längorna. Iletta
"
återkommer vi om; riAr vi fått'ev godlädnande och'offert på kostnäderia.
Men styrelsen har tagit ett principbeslut på att de som stått ut med att ha sina bilar på
dessa platser skall få fiireträde tiil ev nya garageplatser. Får styrelsen ingen invändning
mot detta beslut blir det faststiillL
,
;
:

Lekolatsen

Rutschkanan kommer att placeras i god tid tills vårsäsongen startar.
Genomfartsfiirbud lör bilar mellan l3:an och 35:an.
Detta gamla beslut skall nu genomfiiras så att miljögruppen inhandlar några
blomkrukor som placeras ut strategiskl . Infarten vid 39:an måste liirst ordnas.
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Våra städdagar.

Vi har haft stor uppslutning tiII våra gemensamma städdagar-trots aff vi lade in en
extradag i höst Det här är till stor glädje fiir oss alla och visar på ett genuint intresse för
aff håIla vän -snart berömda område- i fint skick Dessutom tiina" olro. medlemmar
på att vi får ned kostnaderna betydligt och därmed en bra hjåifp att håIla avgift;a
oförändrade.

Miliöfrågor.
Vi får ocliså betydtigt lägre kostnader ( c:a 22-23 000 kr per år ) genom den separerin!
av sopor och kompostering sorn görs och som så omsorgifqnt rltitt av miljögruppen.

Med denna uppmaning går vi över till vår kära ekonomi.

EKONOMI -AVGIFTER

sista på detta mitlenium - Ean ha ofiirändr?de aveiiter !

Avslutninssvis:

.

*'t Städa gäna efter Drg i tvåttstugan i

t*

entigtrei med vårt gemensamrna avtal !

Plocka undan gamla cyklar, som inte används-stätt dom gärna i giovsoprummet f,,b.

"i.-::
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Ånnrs SISTA MEDDEI,ANDE
har då ett år till runnit iväg. Ett ganska händelseriliil år, med
garantibesiktning,tnidgårdsarbeten och annan stabiliserande verksamhel Hiir nedan
kommer några kommentarer och information inför årsskiftet
Så

Garantibesiktnineen fastieheter och marfti.
Vid möte med IVI-Bygg den 8 december konstaterades att de flesta garantiarbetena är
avklarade Frågan om balkongemas måIning är OK eller ej tar vi upp på nytt i vår.
Enskilda medlemmanr lcvarstående krav har JIVI lovat att beta av successivl
Ev tillbve$ad av garase.
Föreningen äger rått enligt den sk detaliplanen att bygga garage på ytor som är avsedda
lör parkering. Styrelsen kommer att ta in offert från nuv garageleverantör på 4 st
garage, som skall ligga mellan de två lörsta längonna: de platser diir vi har haft så
många bensinstölder och annaL Vi har fn I medlemmar i vår garagekö.
För att lli riktie klarhet i om det är veffist att bvgea ytterlisare garase utöver de 4 beJ
vi härmed aft den som är intrnsserad av saraseolats anmdler defta till Sture Ense i nr 39
fiire nyår. Tel 948127
Med ett rimligt pris lör byggnad av garage räknar vi med att ta ut samma avgift som
idag.

EKONO}tI
Som vi meddelat tidigare blir avgiften oftirändrad även 1999. Tomträttsavgiilden dvs
hyran fiir vår tomtmark har sänkts med 55 000 kr per år.
OBS!!För 1998 års deklaration eäIler att fiirmöeenhetsvärdet frör läeenhetema rir 0 kr
Det kan ju oclaå vara intressant att veta att våra lägenheten marknadsvärde hittitls
stigit med {0-50 Yo jimfört med inköpsvärdeL Vi bor i ett attraktivt område.

Flälitsvstemen

Vi har tvingats byta sk omformare till motorn Iör våra uttliiktar i hus 3937 och senast
31. Styrelsen förhandlar fn med JII om att byta dessa även i övriga hus.

AVTAL
Styrelsen har tecknat ett avtal med lVille Lundquist i nr 39 om skötselöversyn av våra
markområden och som stöd till portombuden. lViIIe är numera pensionerad brandman
och vi ser detta avtal som en ökad trTgghet och ännu bättre skötsel av vårt område.

S
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