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Felanmälan till fastighetsförvaltaren 
Vår fastighetsförvaltare, ADB Fastighetsservice, planerar att under januari 2017 
införa ett web-baserat system för felanmälan som vi kan använda utöver de befintliga 
via telefon och e-post. Kontaktuppgifter kommer att anslås på anslagstavlorna när 
systemet är klart för användning. Styrelsen kommer därefter att kunna följa upp 
samtliga ärenden som hanteras i vår förening på ett enklare och effektivare sätt.  
 
Med anledning av snöfallet i november 
I samband med det besvärliga snöfallet den 9 november kom det in ett antal 
synpunkter och anmälningar från medlemmar om snöröjningen inom föreningens 
område. Vi jagade Riksbyggen, som sköter snöröjningen åt oss, eftersom 
framkomligheten blev mycket svår. De kom och plogade en del efter våra 
påtryckningar, men det är därför angeläget att informera om att vårt avtal avser 
snöröjning från den 15 november, vilket har gällt i många år. Ser vi tillbaka så är det 
mycket sällan vi får så mycket snö så tidigt på säsongen. Vi var många som 
drabbades av problemen med snön men vårt område var inte värst drabbat under 
dessa dygn. Stort tack till de medlemmar som hjälpte till med handskottningen 
utanför portarna.  
 
Bostadsrättstilläggsförsäkring 
Föreningen har tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring i Länsförsäkringar Stockholm 
(försäkringsnummer 9105492) för alla medlemmar. Ni behöver således inte ha ett 
eget bostadsrättstillägg i er egen hemförsäkring. 



Grovsop- och återvinningsrummen 
I vår förening har vi förmånen att ha utrymmen och behållare för grovsopor, 
elapparater, lampor och batterier samt återvinning av tidningar och glas. Det är trist 
att återigen behöva ta upp frågan om ordningen i våra soprum bara för att några inte 
kan hantera våra gemensamma återvinnings- och grovsoprum men vi har under 
hösten återigen hamnat i den situationen att flera boende kastar kartonger i 
behållarna för tidningar, ställer in och lämnar glasflaskor på golven i kassar och 
dumpar ovikta kartonger och emballagematerial i grovsoprummet så att utrymmena 
fylls med luft. Vidare ställer någon/några in gamla färgburkar, begagnade 
gaspatroner (till grillar), bilbatterier etc vilket absolut inte får ske. Detta måste man 
själv lämna in på återvinningsstationen, vilken även kommer regelbundet som mobil 
enhet enligt annonser i lokalpressen och på stadens hemsida angående återvinning.                                           
Styrelsen uppmanar därför alla att hjälpa till med att lägga sina sopor i rätt behållare. 
Det är väl skyltat vad som ska läggas var. En förutsättning för att vi ska kunna ha det 
så här bra är att vi själva sköter om vår hantering.  
 
För att komma tillrätta med dessa frågor överväger styrelsen att sätta övervaknings- 
kameror i våra soprum, om det inte sker en förändring, nu när Datainspektionen 
godkänner denna typ av övervakning i icke allmänna och låsta utrymmen som 
soprum utgör. 
 
Ny styrelse 
Årsstämman den 17 november resulterade i flera förändringar i styrelsen. I den nya 
styrelsen ingår följande medlemmar: 
 
Ordförande    Larsgöran Gustafsson   Skedviksvägen 10      08-530 306 17 
Sekreterare    Jan Blomquist    Skedviksvägen 30 08-600 50 22 
Kassör            Åsa Malmqvist    Skedviksvägen 48 0738-08 34 15 
Ledamöter      Ola Forsén    Skedviksvägen 50 0704-26 43 73
    Hillewi Hagström    Skedviksvägen 46 0723-31 04 10 

     Anne Hallgren    Skedviksvägen 20 0708-34 16 85 
 

Suppleanter   Sadi Chahine    Skedviksvägen 26   
                        Deirdre Gabrielsson    Skedviksvägen 20  
                        Eva Lif Redestam    Skedviksvägen 44  
                        Tommy Magnusson    Skedviksvägen 48  
                        Peter Stenberg    Skedviksvägen 20  
 

 och ett GOTT NYTT ÅR önskar och ett GOTT NYTT ÅR önskar och ett GOTT NYTT ÅR önskar och ett GOTT NYTT ÅR önskar 
sssstyrelsen tyrelsen tyrelsen tyrelsen !!!! 

 
 
 
 


