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Kollektivt bredband 
Styrelsen bjuder in till möte och frågestund om det kollektiva bredbandet. Styrelsen och 
företrädare från Bahnhof medverkar och svarar på frågor. Välkomna den 5 juni kl. 18.30 i 
lokalen. 
 
Garantibesiktning av badrummen 
Boende som upplevt problem med badrummen och som rapporterat in dessa har under helgen 
fått en avisering med praktisk information om garantibesiktningen. Den kommer äga rum den 
29 maj.     
 
Fortsatt takrenovering, fyra nya hus 
Styrelsen har tecknat avtal med DB Tak AB för omläggning av hus 12 (Skönstaholmsvägen 46–
60), hus 16 (Skönstaholmsvägen 62–66), hus 22 (Skönstaholmsvägen 76–82) samt hus 23 
(Skönstaholmsvägen 74–68). Firman har tidigare renoverat tak i området och bedöms ha lämnat 
det mest konkurrenskraftiga anbudet.  
 
Arbetet med hus 12 och 16 inleddes i början av maj och planeras vara färdigt vecka 27. Efter ett 
sommaruppehåll påbörjar DB Tak AB arbetet med hus 22 och 23 vecka 31. Boende informeras 
separat.      
 
Kommande elarbeten 
I början av april genomfördes en besiktning av föreningens elinstallationer, så som våra 
gemensamma elcentraler, undercentraler för fjärrvärme, elinstallationer i källargångar och i 
Centrumhuset. Resultatet från besiktningen visade att vi fortfarande har gammal el som behöver 
åtgärdas. Detta kommer att göras efter sommaren. Arbetet kommer att innebära elavbrott. 
Närmare information om dessa arbeten kommer längre fram.  
 
Årsstämman och ny styrelse 
Styrelsen vill tacka alla som kom till årsstämman den 14 maj. Vi vill rikta ett särskilt tack till 
valberedningen samt också tacka Ulf Jenevall för hjälpen med ljudet. Vid stämman röstades tre 
nya ledamöter in i styrelsen. Den nya styrelsen består av: 
 
Henrik Segerpalm, ordförande 
Dag Lundén, vice ordförande 
Magnus Jung, kassör 
Marie Östh, sekreterare 
Fredrik Burman, Bygg och fastighet  
Emma Berggren, Bygg och fastighet samt Trädgård och skötsel 
Robin Divander, Trädgård och skötsel 
Gunnar From, Bygg och fastighet 
Lene Persson Weiss, Trädgård och skötsel 
Linda Westin, Drift, parkering och uthyrning 
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