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Närmast på gång……… 
 

• Vårens städdag 
Den 22 april är reserverad för vårstädning av våra grönområden. Mer    
information kommer senare. 

 
• Golvvård i trapphusen 
Under våren kommer grovstädning, golvvård och fönstertvätt göras i     
trapphusen. 

 
• Brandbesiktning 

     En brandsyn kommer att genomföras i föreningens hus den 22 mars. 
 

• Stamspolning 
Före sommaren planeras att rensa/högtrycksspola stammar och vattenlås från  
kök och badrum/wc. Närmare information kommer senare. 

 
• Garagestädning 

     I maj kommer garagen att städas. Närmare information kommer senare. 



Hur vi arbetar inom i styrelsen i föreningen 
Utöver det normala styrelsearbetet medverkar styrelsen i 5 olika arbetsgrupper med 
specifika ansvarsområden. Varje grupp består av 4 deltagare.  
MEDLEMMAR, gruppen leds av Hillewi Hagström och hanterar frågor som berör 
medlemsinformation, uthyrning av garage/p-platser och extra förråd, 
andrahandsuthyrningar m.m.  
FASTIGHETER INRE, gruppen leds av Anne Hallgren och hanterar bl.a. vår inre miljö 
som städning, tvättstugor etc.  
FASTIGHETER YTTRE, gruppen leds av Ola Forsén och hanterar bl.a. fastighetens yttre 
miljöer inklusive entréer och yttre underhåll. 
EKONOMI, gruppen leds av Åsa Malmqvist och hanterar bl.a. den ekonomiska 
förvaltningen, avtalsfrågor, månadsaviseringar, pantbrev och övriga frågor avseende 
ekonomin. 
TEKNIK, gruppen leds av Larsgöran Gustafsson och hanterar bl.a. föreningens 
försörjning och tekniska installationer avseende drift och underhåll samt inspektioner 
och besiktningar som krävs av myndigheter. 
 
Felanmälan  
Vår tekniska förvaltare, ADB Fastighetsservice, har skaffat ett nytt ärende-  
hanteringssystem som innebär att vi kommer att kunna följa alla ärenden, när de 
tillkommit, vem som anmält, status och vad som gjorts samt när de avslutats. Detta 
kommer att underlätta uppföljningen av ärenden som anmälts till ADB. När systemet 
är driftsatt kommer vi ett web-baserat system för felanmälan som vi kan använda 
utöver de befintliga via telefon och e-post. Kontaktuppgifter kommer att meddelas på 
anslagstavlorna i våra entréer och på vår hemsida när systemet är klart för 
användning.   
 
Laddplatser för bilar i garage och carport 
Styrelsen kommer under våren att gå ut med en intresseförfrågan för att undersöka 
förutsättningarna för att installera laddningsstationer för el/hybridbilar i föreningens 
garage och carport. Vi önskar era svar tillbaka rätt så snabbt för att kunna ta ställning 
till hur vi går vidare då bidrag behöver sökas innan sommaren. Svaren är inte 
bindande, utan det är endast en intresseförfrågan. 
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