
 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN Februari 2005 

NY FÖRTROENDEMAN 

Per Sörensen slutar både som förtroendeman och ledamot i styrelsen den 1 mars i år i samband 

med att han flyttar från föreningen. Lennart Björk lämnar då sitt arbetet som ordförande i 

föreningen för att ta över arbetet som förtroendeman. Christer Karlsson tar då över som ny 

ordförande med Katarina Ahlborg som vice ordförande. Lars Andersson kvarstår som 

sekreterare med Vivi-Anne som ny vice sekreterare och som ledamot i styrelsen. 

För medlemmarna skall dessa förändringar inte innebära några försämringar utan ni skall få 

samma service som tidigare. För att underlätta Lennarts arbete som förtroendeman kommer 

övriga i styrelsen att vikariera vid vissa tillfällen på förtroendemans mottagningstid på 

måndagar 18-20. 

GROVSOPOR OCH PLATSEN VID CONTAINERN 

Styrelsen har beslutat att ändra rutinerna för avfallshantering inom föreningen enligt följande: 

Avfallsstationen som avses är den vid Block 3. Hushållsavfall samt miljöstationen berörs ej.  

På avfallsstationen får som hittills läggas brännbart samt icke brännbart i containern.  

Utöver containern placeras 2 tunnor för farligt avfall, en för glödlampor och en för lysrör.  

Vitvaror, el-utrustning och elektronik såsom kylskåp, hushållsmaskiner, datorer, telefoner, TV- 

och radioapparater samt eldrivna verktyg skall transporteras bort av medlemmarna själva 

antingen till återvinningscentral (Sävenäs) eller motsvarande eller till butiken när du köper nytt 

och byter ut den gamla apparaten. 

Vad avser annat farligt avfall såsom bilbatterier, bränsle, oljor, färg m.m. transporteras detta 

bort av medlemmarna själva till återvinningscentral eller annan mottagare. Skyltar med bild och 

text kommer att sättas upp för de olika avfallsgrupperna. På grund av missbruk kommer platsen 

vid containern att endast ha öppet under helgfria måndagar mellan 07.00 till 20.00. 

Under våren skall förändringen vara genomförd.  

VATTENLÄCKAGE VID BALKONGFÖNSTRET 

Flera medlemmar har hört av sig med anledning av att de har fått läckage av vatten in på sin 

inglasade balkong. Eftersom balkongen är medlemmens ansvar så måste ni själva ansvara för att 

åtgärda detta fel. 

STÖRANDE GRANNAR 

Med anledning av att flera medlemmar vid olika tillfällen klagat på mycket störande grannar 

funderar styrelsen på att skriva avtal med Larmtjänst. Detta innebär att när en medlem klagar på 

mycket störande grannar kommer styrelsen att kontakta Larmtjänst som undersöker störningar 

och skriver rapport på ärendet. Om detta störande upprepas vid flera tillfällen kommer styrelsen 

att använda dessa rapporter som underlag för att kunna säga upp medlemmen som stör.     



BYTE TILL SÄKERHETSDÖRR 

Vid utställning av säkerhetsdörrar under två kvällar beställdes det närmare 90 dörrar från vår 

förening samt vår grannförening. Hälften av våra medlemmar bör därmed ha en säkerhetsdörr. 

LÅSTA YTTERDÖRRAR 

Medlemmarna har vid flera årsstämmor beslutat att vi skall hålla våra ytterdörrar låsta efter kl 

18.00. Tanken är att vi inte skall släppa in okända personer in i uppgångarna efter denna tid. 

Tyvärr öppnar många medlemmar ytterdörren för personer som de inte känner och vi får då alla 

reklam samt personer som ringer på våra dörrar. Styrelsen vill därmed än en gång uppmana alla 

medlemmar att inte öppna ytterdörren om ni inte känner personen och att denna har ett legitimt 

skäl att komma in i uppgången. 

FRIVILLIGA ARBETSINSATSER FRÅN MEDLEMMARNA 

Föreningen har haft en arbetsgrupp bestående av Leif Simonsson, Sven Aronsson samt Stig 

Andersson som har gjort en fantastisk arbetsinsats för föreningen i samband med renovering av 

våra torkrum och tvättstugor. Föreningen och därmed medlemmar har sparat mycket pengar på 

deras frivilliga arbetsinsats.  

Styrelsen efterlyser nu medlemmar som skulle tycka om att ta ett tag för föreningen och 

naturligtvis för sig själva. Alla frivilliga insatser belönas med ett gott kamratskap och samtidigt 

håller vi alla nere föreningens kostnader. Hör av dig till förtroendemannen om vad du skulle 

vilja göra för föreningen. 

OTILLÅTEN PARKERING FRAMFÖR GARAGEN 

Efter ett antal påpekande från garageägarna vid Fg. 10-14 om att de vid ett flertal tillfällen blivit 

hindrade att kunna köra ut från sina garage har styrelsen beslutat om att sätta upp några skyltar 

som tydligt ”talar om” att garage finns här. Skyltarna sätts upp preliminärt upp under några 

månader varefter frågan åter tas upp i styrelsen. Under våren skall åtgärden vara genomförd. 



VIKTIGA TELEFONNUMMER FÖR MEDLEMMARNA (SPARAS FÖR 

FRAMTIDEN) 

 

FÖRTROENDEMAN:  LENNART BJÖRK  0737-73 50 03 

EXPEDITIONEN:  FASTLAGSGATAN 19  46 05 65 

ÖPPEN VARJE HELGFRI MÅNDAG KL. 18.00 - 20.00 

 

FASTIGHETSSKÖTARE: ROY BOSTRÖM 

EXPEDITIONEN:  FASTLAGSGATAN 49  46 05 40 

TELEFONTID 09.30 – 10.00.  ÖVRIG TID TELEFONSVARARE 

 

VID FEL UNDER ORDINARIE ARBETSTID: 

KONTAKTA I FÖRSTA HAND FASTIGHETSSKÖTAREN 

OCH I ANDRA HAND NEDANSTÅENDE FÖRETAG 

VID FEL EFTER KL. 16.00 – 

 

VATTENLÄCKOR: 

KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB 

TEL.   84 08 55 

JOURTELEFON. 070-588 06 00 

HISSARNA: 

THYSSEN HISS AB 

TEL.   337 09 90 

LÅS: 

TEL.   21 04 00 

JOUR.  80 24 80 

 


