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Årsstämman1999
Tiden går nu så fort att vi redan är framme i årsstämmotider. Årsstämman är beslutad
att äga run måndaeen den 12 april i samma lokal som fiira året nämligen
Hökarängssalen nr 1 som ligger i Söderledlryrkan.
Motioner till ånsstämman skall vara stvrelsen tillhanda senast måndagen den 22 mars.
Motioner kan läggas i brevlådan i nr 37.
Kallelse till årsstämman kommer att sändas ut 1999-03-31

Garantiarbeten fastieheter
JM-Bygg har nu börjat bygga etapp 3 och därmed skall livarstående garantiarbeten
fullfiiljas hos oss. Dessutom skall en extra kontroll och visst utbyte och kontroll göras av
WS-armaturen i samtliga badrum. Deffa med anledning av en vattenskada som
uppstått i nr 33. Dessa arbeten som går snabbt att göra skatl genomftras troligen redan
under marT månad. Styrelsen återkommer med besked så att tillgång till lägenheterna
kan säkras.
Ev tillbvgsnad av garage.
Vi väntar nu på svar om offert fiir byggande av 4 st garage. Rappoft hoppas vi kunna
lämna på årsstämman.
El-ekonomi
Styrelsen har i samråd med Energiverket sänkt vår säkring till 125 Amp6re och därmed
får vi en betydande sänkning av våra elkostnader tillsammans med de fiirhandlingar om
priset fiir elleveransen som vi nu fiir.

Autosiro

I samband med nästa hyresavi kommer erbjudande

om Autmatiskt Giro

till dem som ej

utnyttjar den tjänsten

Vi har fyvärr den smärtsamma plilrten att meddela att Ebba Eriksson i nr 31 avled
måndagen 8 februari efter en tids sjukdom. Begravning ägde rum den 26 februari.
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Vår städdae den 24 anril
Först ett tack till alla villiga och duktiga medlemmar som ståller upp och gör ett toppenbra jobb.
Vi fick mycket uträttat- men en del kvarstår tex fylla upp med grus vid infarten vid 39:an ltir aff
åintligen M även lågtflygande bilar att gå fritt fran "grundkånning". Därefter btir det avstiingning
av biltrafik mellan nr 35 och 37 genom någon form av blomsterarragemang.Vi har också ftir
avsikt att fulla på jord för att jämna ut griismattan vid 37:an ned mot aspskogen.
Garantiarbeten fastieheter

JM-Bygg bygger nu etapp 3 med Johan Ellertsen som platschef tel7246120.Han har ansvaret
fiir att genomföra kvarstående garantiarbeten hos oss . Arbetet börjar i maj och skall vara klart i
god tid före semestrama.
Den extra kontroll och utbyte av delar som skall göras av WS-armaturen i samtliga badrum
kommer att göras- trom OZ.g0 Tisdasen
svnnerlieen viktist att den som inte kan vara hemma lämnar sin nvckel
stvrelsemedlem. Arbetet oåbörias i nr 4t och avslutas i nr 31

till oortombud eller

Nva medlemmar
Vi hiilsar Bengt Rubin i nr 41, Bo Nylin/Tove Eriksson i nr 39 samt Anders Floser i nr 37
välkomna till lbreningen som nya medlemmar.
Stvrelsens konstituerine- nva telefonlistor
Nya telefonlistor bifogas med alla nya uppgifter. Vv notera att Peter Ravström som valdes in som
ny styrelsemedlem diirmed avsagt sig uppdrag i valberedningen samt som portombud i nr 31, där
han ersätts med Erik Sörensen.
En särskild hantverkarlista skall tas fram med tips på leverantörer som löreningen utnyttjar och
som kan vara till hjäIp ltir den som vill ha hantverkshjäp.

Försäkring av lägenheten samt "Ansvar {ör underhåll mm mellan föreningen och den enskilde
lägenhetsinnehavaren

"

Vi vill påpeka att det är mycket viktigt att man i sin hemförsäkring har villkor som visar att den
gåiller Iör en bostadsrätt!! Samspelet mellan föreningens försäkring och den enskildes ftirsiikring
vid vissa skador bygger på att man har dessa villkor med i sin lörsäkring- så yar våinlig och kolla
deffa.
Styrelsen återkommer senare med förtydligande av hur ansvaret för underhåIl mm ftirdelas
mellan föreningen och den enskilde ägaren.

Tvättstuean - skötsel och ansvar
Tvättstugan sköts i stort sett bra - men vissa saker vill vi på peka som att 'städa efter sig så att
det ser ut på samma sätt som man vill att det skall se ut när man sjåilv kommer Iör att tvätta' och
att man inte kommer mitt i natten för att hämta ut tvätt. Ett anslag om detta kommer upp inom
kort.

Kortinfo

I

alla entr6er kommer inom kort alla'nederglas' -kostnadsfritt- att bytas ut av såikerhetsskåil.
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Garantiarbeten fastighetgr
Som vi tidigare meddelat iir Johan Ellertsen JM:s platschef med tel7246120 och med ansvar
att genomföra ki'arståentle garantiarbeten i lägenhetema. Arbetet påbörjades i maj men vissa
jobb kommer att livarstå tilt efter semestrarna Kolla med Johan om du är osiiker på något
Nva medlemmar

Vi häIsar Mats Karlsson och Jeanette Lachstädter i nr 37 väIkomna till föreningen som nya
medlemmar.
Telefonlista
På baksidan av detta meddelandg finns en lista med 'nyttiga" telefonnr, som vi lovade yid
årsstämman. Det är leverantörer som föreningen använder och som vi rekommenderar.

BestFllnins av nva nvcklar.
Farsta Lås kräver då att få se bostadsrättsavtdet . Ilet upprättas inga nya avtal vid tägenhetsbyte,
men styrelsen har kommit överens med Fersta Lås att
på begäran utfårdar ett intyg gäIlande i
"i
tre månader, som Farsta Lås accepterar vid nyckel[$#itlning.

'Ansvar för underhå{l mm mellan förenineen och den ensldlde läqenhetsinnehavarcn"

I bifogat dokument har styrelsen angivit hur

ansvaret fördelas. Spara detta och telefonlistan.

Synpunkter tas gärna emot av styrelsen eller portombuden.
Sophantering
Ibland blir det fullt soprunmet vid 39:an, så vi ber alla nr 3f-35 att utnyttja soprummet vid
33:an. Soporna töms i fortsättningen på onsdagar istället lör på måndagar.

i

i

Målnins av entr6€rna
Styrelsen har kommit överens med JIVI om att garanti -målning på utsidan av vissa balkonger
ersätts av ommåIning av alla våra entr€er, som slitits hårt ev solen och därmed blir fint
uppfräschade

till sommaren.

Vi önskar också dla medlemmar en skönare och varmare sommar

än

vi fick förra året.
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Nya medlemmar
Per Elner i nr

4l
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1999-09-14

och Samuel Petersson i nr 39 häIsas viilkomna som nya medlemmar i föreningen.

Tillbvssnad saraee

.

Styrelten fiar beslutat att bygga till 4 it garage mellan de två första längorna Bygget samordnas
med JM:s garagebyggnad i etapp 3 och beräknas vara klart under november månad.
Garantiarbetena
Styrelsen har nu överenskommit med JM att dessa slutligt semordnas med motsvarande arbeten
etapp 2, Arbetena beriiknas att slutföras veckorna 38-43 i år.
'20,{X}-årssäkring'
Styrelsen har låtit ABB gå igenom all elektronik i fastighetema och säkrat den mot ev fel
sarnband med kommande årsskifte.

i

'Basfun i tvf,ttstuean' och återkommlnde ventilationsproblem.
Ventilations problemen har berott på för svaga omformare. Dessa har nu bytts i alla fastigheter
och därmed bör dessa problem ftirsvinna- Nu görs ochså en kontroll av utsuget fran tvättsfugan.
Ventilationen orkar fo inte dra ut all den futdiga luften från tvettstugan.

EKONOMI OBS ! OBS

!

Styrelsen har noggrant gått igenom ekonomin för i
avgiften för år Z 0OO blir otörendrad.
Styrelsen har också beslutat

att

sänka avgiften

för

år och de närmaste

åren och beslutat att

1.999 .

på att just i år har föreninge" få; sänkt tomträttsavgiild retroektivt, vi har lyckats
kraftigt och det är god och värdefirll uppslutning i skötseln av vårt
område vid ståddagar och annat; återvinningen gör också sitt tiII att sänka våra kostnader.
Det beror

sänka våra elkoshader

'

Styrelsen her där{ör beslutat att som en eneångsåtgärd sänks månadsaveiften för december
månad. Sänknineen eörs på så vis att ingen avgift alls tas ut för december månad 1999.
Alla medlemrnar får därmed en betalningsfri månad vilket framgår av medföljande avisering som
saknar avi för december . Enbnrt kostnader för garage, P-platser, llirråd mm tas ut.
Det är alltså inte någon generell sänkning av årsavgiften utan en tillfäIlig sänkning enbart 1999 .
Kommande år minskar skattesubventionen på föreningens lån och fastighetsskatt tillkommer.
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Städdae

Det
städdag kommer att gå av stapeln Söndagen den 10 oktober med start kt 10.00
kommer
hel del skogsröjning , krattning och grävning kring rabatter mm. Särskiid kallelse

Hör**

blir

senare.

Flaeenine
beställa hos
Om någon vill ha särskild flagging vid bemiirkelsedag eller annat går det bra att

Lennart Groby.

nr'11 avled den 24
Det är med stort beklagande styrelsen måste meddela att Roland Niviing i
augusti.
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