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Årsstämma: 
Årstämman har varit och det blev en bra stämma även om 
deltagarantalet var lågt. Vår ekonomiska förvaltare, Kameral, var där 
och visade vårt ekonomiska läge. Och det blev några några små 
förändringar i styrelsen.  
 
Styrelsen: 
Ulla Ekengren som varit med i styrelsen sedan starten har beslutat att 
lämna. Ett stort tack Ulla för allt arbete! Den nya styrelsen består nu 
av: Ali Kashefi, Erika Sundqvist, Birgitta Wilhsson, Helena Preston, 
Mats Romgard och två nya ersättare som valdes på stämman. Dom är 
Pawana Nyström och Aydin Mehmet Murat.   
 

Uteplatser: 
Fler av våra uteplatser är inte tillräckligt bra skötta och det ligger på 
varje hyresgäst och medlem att ha koll på sin egen tomt. Om inte 
detta sköts kan föreningen behöva anlita någon som gör det och ta 
betalt av den som uteplasten tillhör. 
 
Då det gäller grillning så var försiktig. Ställ inte grillen nära fasaden, 
bevaka grillen och tänk på hur röken kommer att blåsa mot grannar 
innan du börjar. 
 
Tänk också på att ta bort matrester från uteplatsen när ni är klara för 
att det inte ska komma djur som vi inte vill ha på området. Detta 
gäller inte bara vid grillning. 
 
Tvättstugan: 
Det är ofta som tvättstugan lämnas utan att den som använt den inte 
gjort i ordning efter sig. Det som behövs göras är att torka av 
maskinerna och ta bort ludd i torktumlaren, samt att om ni spillt 
något på golvet eller arbetsbänk så ska det också rengöras innan ni är 
klara att lämna tvättstugan till den som har nästa tid. 
 
Det finns en bokhylla där vi ställt några böcker för utlåning. Meningen 



var att dom var för utlåning och skulle ställas tillbaka efter dom var 
lästa. Det går även bra att ställa dit egna böcker istället för att kasta 
dom.  
 

Bygglov: 
Glöm inte att söka bygglov hos styrelsen för alla ombyggnader som 
du planerar göra i din bostadsrätt eller på uteplatsen. Detta är för att 
undvika ingrepp på till exempel bärande konstruktioner och då det 
gäller uteplatser har kommunen lämnat ritningar till oss på redan 
färdiga bygglov. 
   
Parkering: 
Det står ofta bilar parkerade på området, även över nätterna. Det är 
okej att köra in på området för att bära upp otympliga eller tunga 
saker till lägenheten. Men inte att lämna bilen på gården utanför, 
bland annat för att inte hindra framkomligheten för 
utryckningsfordon.  
 
 
Trevlig sommar...... 
 
 
 

Bryggan på Kairobadet 
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