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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMAN 

Den 24 maj höll föreningen den årliga ordinarie 

föreningsstämman och Urban Wiman ledde i 

vanlig ordning mötet på ett utmärkt sätt. 40 

medlemslägenheter var representerade. Föränd-

ringarna gällande styrelse, revisorer och valbe-

redning följde valberedningens förslag och re-

dovisas på föreningens hemsida. 

 

MOTIONER 

Garagehyror 

Årsstämman avslog motionen. 

 

Elektronisk tvättstugebokning 

Årsstämman biföll motionen. Styelsen kommer 

att låta göra en inventering av lämpliga system 

och uppfattar att medlemmarna önskar ett sys-

tem som inte begränsar användningen av tvätt-

stugorna genom någon sammankoppling med 

låssystemet. Bokningen av tvättider skall kunna 

göras via Internet för den som så önskar eller på 

ett enkelt sätt via en elektronisk skärm på plats i 

tvättstugan. 

 

Bildande av en cykelgrupp 

Årsstämman biföll motionen. Cykelgruppen har 

som första uppgift att komma med förslag till 

hur föreningen skall lösa frågor kring parkering 

och förvaring av cyklar. Sammankallande för 

gruppen är Jessica Kesti (port 11) 

 

Hyrd cykelrumsplats 

Årsstämman avslog motionen. Istället besluta-

des att alla cykelfrågor skall behandlas av 

cykelgruppen. Du som har idéer om sådant som 

gäller cyklar är välkomen att vända dig direkt 

till Jessica som är sammankallande för cykel-

gruppen. 

 

ÅTERVINNINGSRUMMET 
Det har på senare tid visat sig att en del boende 

ställer in väldigt skrymmande möbler, TV-

apparater och annat på golvet i återvinnings-

rummet. Detta skapar problem vid den vecko-

visa tömningen och gör att kostnaderna för 

sophanteringen ökar. I fortsättningen kommer 

det inte att godtas att sopor ställs på golvet. Allt 

skall sorteras i de gröna kärlen. Man får inte 

heller skapa råge på kärlen. 

 

Alltså: Inga sopor på golvet! 

 

 

Om det som skall slängas inte får plats i sop-

kärlet får du själv se till att det transporteras till 

återvinningscentralen. Mindre möbler skall 

skruvas isär eller slås sönder så att de tar så 

liten plats i kärlen som möjligt. 

 

KÄLLARGÅNGARNA 

I samband med vårt brandskyddsarbete har det 

noterats att en del boende använder vissa av 

gångarna utanför källarförråden för att härbärg-

era tillhörigheter. Detta är inte förenligt med de 

regler som gäller för brandskyddet. Alla sådana 

tillhörigheter behöver omdelbart tas om hand 

och förvaras på annan plats. 

 

ENTRÉDÖRRARNA 

Vi har en del bekymmer med att vissa boende 

frekvent ställer upp entrédörrarna. Detta är inte 

bara onödigt då alla bör ha egna elektroniska 

nycklar och en fungerande porttelefon. Att 

ställa upp entrédörren gör att råttor kan ta sig in 

vilket inträffade för någon vecka sedan. Även 

en del oönskade personer har på senare tid 

påträffats i trapphus. Vi är därför tacksamma 

om samtliga entréportar hålls stängda. 

 

RENOVERING AV VALVEN 

Valven mellan port 37-39 och port 43-11 

kommer att renoveras under perioden 26/6-1/8. 

Det betyder att alla cyklar i valvet 37-39 måste 

tas bort senast 26 juni. Parkeringsplatsen för 

Sunfleets poolbil i valvet 43-11 kommer också 

att vara stängd under renoveringsperioden. 

 

INGLASNINGAR - SKÖTSELANVISNING 

I samband med att balkongerna glasas in får alla 

en skötselanvisning. Om anvisningen med tiden 

skulle gå förlorad kan det vara bra att veta att 

den även finns att ladda ner från föreningens 

hemsida, www.alnmattet.se. 

 

 
 

Vi önskar alla boende en riktigt skön sommar! 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

http://www.alnmattet.se/

