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ÅRSSTÄMMAN 

Föreningen höll den årliga ordinarie för-

eningsstämman den 23 maj och för dig som 

inte hade möjlighet att närvara följer här lite 

information. 

 

Avtal med Com Hem 

Stämman beslutade att föreningen skall 

teckna ett kollektivt avtal med Com Hem 

om ett utökat kanalutbud. Det innebär att 

alla boende får tillgång till ”TV Bas”. På 

länken här kan du se vilka kanaler du då får 

tillgång till www.comhem.se/tv/tv-bas. 

 

Du som redan har tecknat särskilt avtal med 

Com Hem utöver tv-bas kommer att av 

Com Hem få en reduktion av din månads-

kostnad med 80 kr. Kostnaden för det 

utökade kanalutbudet tas av föreningen och 

kommer inte att föranleda någon förändring 

av nuvarande månadsavgifter eller hyror. 

 

Elbilsplatser 

Stämman beslutade att föreningen skall 

ordna med ett antal särskilda elbilsplatser i 

garaget under förutsättning av föreningen 

får del av Naturvårdsverkets nuvarande 

bidrag för detta. 

 

Basketplanen 

Motionen om att ta bort basketplanen av-

slogs av föreningsstämman. 

 

Ny styrelse 

Lars Blomgren har efter ett antal år som 

styrelseledamot nu utträtt ur styrelsen och 

avtackades vid stämman. 

 

Styrelsen utgörs nu av följande ledamöter: 

Eric Tedesjö, ordförande 

Bo Lindblad, vice ordförande 

Lena Svensson, sekreterare 

Henrik Garphult, kassör 

Jeanette Herrlin 

Eva Lindström 

 

Som enda suppleant i styrelsen invaldes 

Thomas Nilsson. 

 

 

Ny valberedning 

Stämman valde en ny valberedning. De som 

utgör den nya valberedningen är Magnus 

Mårdberg och Anna Kjellström. 

 

TRÄDGÅRDSARBETEN 

Du som är intresserad av att ingå i före-

ningens förvaltningsgrupp för att engagera 

dig med enklare trädgårdsarbeten är väl-

kommen att kontakta föreningens ordför-

ande, Eric Tedesjö. 

 

NÅGRA PÅMINNELSER 

Brandvarnare 

Styrelsen har noterat att ett antal med-

lemmar i sina lägenheter inte har monterat 

brandvarnaren på rätt sätt. Med tanke på att 

brandvarnaren utgör en viktig säkerhets-

anordning är det viktigt att den också är rätt 

monterad och att dess funktion regelbundet 

kontrolleras. 

 

En brandvaranre skall exempelvis inte ligga 

överst på en bokhylla. Placerar man den så 

kommer den att samla damm och annat som 

kan täppa till den så att den inte längre 

fungerar. 

 

Den ska av samma skäl inte heller monteras 

på en vägg. Den ska alltid vara monterad i 

taket även om själva montaget blir lite mer 

besvärligt. 

 

Inglasningarna 

Med tanke på de väderomslag som sker är 

det bra att tänka på att balkongens inglas-

ning alltid skall vara helt stängd när man 

åker på semester eller är borta mer än över 

dagen. Vid hårda vindbyar kan glasen ska-

das om de står i uppställt läge. Skötselan-

visningar för inglasningen finns på för-

eningens hemsida, se:  

alnmattet.se/hem/information/index.html 

 

Odlingslotterna 

Vi vill att ni föräldrar påminner era barn om 

att gårdens odlingslotter inte är någon lek-

plats. 
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Katter & Hundar 

Vi har noterat att det finns behov av en 

påminnelse om att man inte rastar husdjur 

på gårdens gräsytor eller i området med 

sand. 

 

Miljöstugan 

De flesta av våra boende sköter sig exem-

plariskt när det gäller hanteringen av sopor 

hushålls- och matavfall. Men det finns 

tyvärr några som slarvar rejält vilket ökar 

föreningens kostnader för sophanteringen 

samt minskar trivseln för alla andra. 

 

Leif Danielsson, som många av er säkert 

känner igen, får lägga en hel del tid på att 

städa upp efter andra. För att ge en bild av 

hur det kan se ut i miljöstugan bifogar 

styrelsen en särskild bilaga med bilder. Ett 

välkänt citat lyder: ”en bild säger mer än 

tusen ord”. 

 

Du som känner med dig att du slarvar med 

ordningen i miljöstugan  behöver skärpa dig 

framöver så att föreningen inte behöver 

vidta några åtgärder som alla kommer att 

uppleva som en försämring av tillgänglig-

heten till vår miljöstuga. 

 

Det blev dessvärre en hel del påminnelser i 

det här informationsbladet. Vi hoppas 

kunna slippa alltför mycket av påminnelser 

framöver. 

 

 

Med detta önskar vi alla boende en riktigt 

skön sommar. 

 

 
 

Bästa hälsningar 

Styrelsen 
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