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1 Årsstämman                                                   

2009 års föreningsstämma hölls den 24:e mars, 

denna gång i gamla biografen i Gubbängens 

centrum. Stämman gick bra och samtliga punk-

ter godkändes av de 30 representerade lägenhe-

terna. Tre st motioner avhandlades varav två st 

röstades genom. Efter stämman hölls traditions-

enligt fi ka i gårdshuset. För den som inte har 

kvar sin årsredovisning, så fi nns den att ladda 

hem från föreningens hemsida under Dokument.

2 Kompletterande städning
Styrelsen har beslutat om att kompletterande 

städning ska ske i tvättstugan en gång per 

vecka. Städningen utförs av Gubbängens Städ.

3 Handdukstorkarna
I vår kommer Värmex Konsult, som styrelsen 

låtit anlita, att byta ut ventilerna till handduk-

storkarna i samtliga lägenheter i föreningen. 

4 Energibesiktning
Staten kräver att energibesiktning ska göras av 

samtliga fastigheter. En sådan är av Anticimex 

gjord i föreningen. Styrelsen inväntar protokoll.

5 Hissarna
Kone som sköter föreningens hissar har nyligen 

gjort en service av samtliga hissar i föreningen.  
 

6 Ventilationsbesiktning (OVK)
Under den närmaste månaden kommer en venti-

lationsbesiktning genomföras i hela föreningen. 

Det innebär att personal från SB Ventilation, 

som fi rman heter, som kommer utföra arbetet, 

måste få komma in i varje lägenhet.
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7 Lås er dörr
Var noga med att se till att er ytterdörr är or-

dentligt låst och att ni har nycklarna med er in. 

Vid ett fl ertal tillfällen har det observerats att 

man stängt sin ytterdörr och glömt nycklarna 

kvar i låset på utsidan. Det är inte bra eftersom 

det nyligen har förekommit stölder i föreningen 

då ytterdörren stått olåst med nycklarna häng-

ande på utsidan.

8 Hög ljudvolym
Det är inte bara ungdomar som är skyldiga till 

störande ljud från lägenheterna. Det har till 

styrelsen inkommit klagomål på höga störande 

ljudvolymer till sent in på nätterna från äldre 

personer, där man lyssnar väldigt högt på TV 

eller radio. Tänk på att sänka ljudvolymen efter 

kl 22.00 så att ni inte stör era grannar! 

9 Vårens städdag
Vårens städdag kommer att hållas den 10:e maj. 

Som vanligt träffas vi på baksidan av gårdshu-

set kl 10:00, där vi fördelar arbetsuppgifterna 

för dagen. Efter välförättat värv, kl 13:00, gril-

lar vi korv och fi kar.
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