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Ny styrelse  

Vid föreningens årsstämma valdes en ny styrelse. Till ordinarie 
styrelseledamöter valdes Joakim Kardell (ordförande), Sonja Thorngren (f.d. 
Koski, ekonomiansvarig), Johanna Larsson (sekreterare), Anna Hedsäter 
(informationsansvarig) och Tord Stureborg. Suppleanter är Per-Ove Jansson 
och Andreas LaChenardiere (fastighetsansvarig). För kontaktuppgifter, se 
anslagstavlorna i trapphusen eller föreningens hemsida. 
 
F.d. ordförande Tord kommer att avgå från styrelsen under slutet av året p.g.a. 
flytt. Föreningen vill därmed passa på att tacka honom för all den tid och hjälp 
han har bidragit med.  
 
Styrelsen kommer under året att sammanträda måndagarna 14/8, 9/10, 6/11 
och 11/12. Hör gärna av er med förslag och synpunkter! 
 

Vackrare innergård 

Vid föreningens årsstämma beslutades att grovsopsutrymmet på gården ska 
tas bort. Grovsopshanteringen har under en längre tid missbrukats och olika 
sopor har slängts där felaktigt, t.ex. TV-apparater och hushållssopor. 
Missbruket har bidragit till en uppfattning om att föreningen har en skräpig och 
misskött innergård och skapat extra kostnader då de felaktigt slängda soporna 
behövt avlägsnas.  
 
Beslutet att avveckla grovsophanteringen togs med anledning av att en 
vackrare och renare innergård anses vara värdehöjande och att kostnader 
som uppkommit p.g.a. vissa medlemmars slarv inte ska drabba resten av 
föreningens medlemmar. Det kommer nu även att skapas mer plats för cykel- 
och barnvagnsparkering. 
 
Styrelsen har sagt upp avtalet med entreprenören för tömningen av 
grovsoporna och sista tömning kommer att ske under v. 32 (7-11 augusti). 
Därefter hänvisas till återvinningsstationen på Borgargatan, återvinningsbåten 
som lägger till vid t.ex. Hornstull Strand eller till någon av Stockholms 
återvinningscentraler, t.ex. Vanadisberget. För mer information, se Stockholms 
Stads hemsida: www.stockholm.se. Det går också bra att ringa Jalle 
Johansson på 070 247 88 12, som mot en avgift hjälper till. 
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Höststädning 

Till vårens städdag var det god uppslutning bland medlemmarna. Vi fick 
mycket gjort och dagen avslutades med en lunch ute i det fria. Söndagen den 
24:e september är det dags för höstens städdag och vi hoppas på minst lika 
god uppslutning! 
 
Ni som inte kan medverka, meddela Gunnel Guthammar genom att lämna ett 
meddelande i hennes brevinkast samt bidra till städdagen med den i 
föreningen överenskomna summan på 300 kr. Mer information kommer på 
anslagstavlorna. 
 

Rökning på gården 

Allt fler går ut på gården för att röka, vilket är bra då det bidrar till en renare 
inomhusmiljö. Det finns dock fler barn i föreningen och det finns därmed en 
risk att de stoppar fimpar som ligger på marken eller i t.ex. krukor i sina 
munnar. För att undvika detta och dessutom skapa en renare innergård har 
styrelsen beslutat att införa ”fimpförbud”. Detta innebär att alla ansvarar för att 
själva avlägsna sina cigarrettfimpar från gården. 

 

Har du koll på din cykel? 

För att inte cyklar utan ägare ska ta upp utrymme på gården kommer en 
rensning att genomföras under hösten. När och hur rensningen kommer att gå 
till kommer styrelsen att informera om senare. Håll utkik efter information i 
trapphusen så att du inte felaktigt blir av med din cykel!  
 

Besök vår hemsida 

Vill påminna er om att föreningen har en hemsida, 
http://members.chello.se/bulten12/. Här kan ni hitta kontaktuppgifter till 
styrelsen, ta del av den senaste informationen om föreningen m.m. 
 

Frågor? 

Om du har några frågor eller synpunkter på informationen ovan, kontakta 
gärna Anna Hedsäter på 070 772 79 12. 
 
 

HA EN FORTSATT SKÖN SOMMAR! 


