
Nyhetsbrev Ahlviken 
Information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 Mars 2011

Styrelse 
Claes Warholm/ordförande
info@warholmtrading.com
0708 60 49 72

Andreas Friberg/kassör
andreas.friberg@gmail.com
0730  51 30 45

Andrea Hallencreutz/sekreterare
Chefsredaktör 
andrea@carnegie.se
0705 77 19 43

Eric Weibring/suppleant
eric.weibring@live.se
0707 79 08 80

Tycker du att något behöver åtgärdas i huset 
eller att det finns något som behöver tas upp 
på styrelsemötet? skicka ett mail till oss eller 
lägg en lapp i föreningens brevlåda. 

Motioner 
Årets föreningsstämma är satt till 
den 10 maj. Har du något du vill 
motioner om, vill vi i styrelsen ha 
dessa senast den 15 mars. 

Skicka din motion till: 
E-post: andrea@carnegie.se 
eller lägg din motion i förenings-
brevlåda i 5:an.

Så har vår nya lille granne kommit, Ebba Helen. Ebba föddes den 6 janu-
ari klockan 8:42 på Karolinska Huddinge. Vid födseln vägde Ebba 3 395 
gr och uppmätte 48 cm i strumplästen. Ebbas fritidsintressen just nu är 

att äta, förbruka blöjor och sova. 

VälkommenEbba Helene

Bra skottat 
Trots att vi år har fått lika mycket 
snö som förra året har snö skott-
ningen fungerat mycket mycket 
bra. Toppen.  

Uppdrag från 
medlemmarna

Förbättra belysningen på vindarna •	  
Status: Styrelsen har inspekterat 
belysningen. Extra belysning skall 
köpas in

Mer information om stadsnät - •	
fibernät.  
Status: Styrelsen har tagit in offerter 
från två olika firmor och valt att gå 
vidare med en utav dom. Specifik 
information kommer att gå ut till er 
inom kort.

Möjlighet för medlemmarna att •	
hyra extra vindsutrymme  
Status: Kontakt har tagits med SBC. 

Avskärmning (spaljé) i 5:ans •	
trädgård.  
Status: Lisa Nylander utsedd till 
projketledare. Lisa har tagit kontakt 
med Anders Edling ang uformning 
och ev. restriktioner. 

Vårtecken
Tro det eller ej men våren är på 
väg. Förra veckan, innan snökaoset, 
hittade jag fullt med snödroppar i 
våra rabatter. Så våren kommer nog 
trots allt.  


