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

Maria Wiker/kassör
maria.wiker@capio.se
0702 76 85 12

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

Lena Sandell/suppleant
lena.sandell@svt.se
0730 75 69 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. 

Värmen och element
Det är viktigt att alla luftar sina ele-
ment, speciellt nu till hösten när kylan 
kommer. På så sätt kommer samtliga 
element i huset att fungera maximalt.  

Uppdrag från medlemmarna
•	 Instruktion för rengörning av dör-

ren i torktumlaren  
Status: 

•	 Intresseanmälan fibernät 
Status: Inresseanmälan har skickats 
ut. Intresset för installation av fiber-
nät var svalt. Projektet läggs ned. 

•	 Rutin för hantering av vindsutrym-
met 
Status: Styrelsen håller på att ta fram 
ett förslag.   

•	 Installation av eluttag på 7:ans 
vind  
Status: Eluttag installerat. 

•	 Åtgärda låset i 5:an till källaren 
Status: 

•	 Utöka utrymme för barnvagnar 
Status: Då upprensning av passivt 
använda cyklar och dylikt gjordes på 
städdagen finns nu bättre plats för 
barnvagnar. 

Flyttdax 

Städdagen, fixad och klar!
Alla uppgifter klara och det känns jätte 
bra eftersom “kvar att göra listan” annars 
brukar bli klar strax innan det är dags 
för nästa städdag. Det vill säga ett halvår 
senare. Bra jobbat allihop.

In-utflytt
Som ni säkert vet sedan tidigare har Mats 
Duner flyttat och Alexandra  Cronlöw 
kommer att flyttat in. Välkommen Alex-
andra, hoppas du kommer att trivas.  

Fuktskada i torkrummet
Tyvärr har det uppkommit en fuktskada i 
torkrummet. En anledning till detta kan 
vara att ventilationen inte är tillräcklig. 
Därför uppmanar vi er som använder 
torkrummet att se till dörren till tvätt-
stugan är öppen. Då bör ventilationen 
fungera bättre.    

Lågenergilampor till ytterbelys-
ningen
Vi har, som ni säkert noterat, lampor till 
ytterbelysningen som ständigt går sönder. 
Vi har haft en elektriker här som rekom-
menderar oss att istället för traditionella 
glödlampor, använda oss utav lågenergil-
ampor som står emot fukt och väta bättre. 
Så om du byter lampa till ytterbelysnin-
gen, använd lågenergilampa.

Nu finns det bättre plats för 
dig som har barnvagn. Det 
finns plats för två barnvag-
nar i barnvagnsrummet 
samt för två i cykelrummet. 
Tänk på att dessa platser är 
avseeda för “aktivt” använ-
da barnvagnar.  

Bättre plats för barnvagnar

På gång i styrelsen just nu
Förutom de vanliga styrelse arbetet 
arbetar vi nu för fullt med att lägga 
budgeten inför 2012. Vi ser även 
över de fuktangrepp som har upp-
stått på två ställen i 7:ans källare. en 
hemsida för föreningen är också på 
gång vilket kommer att publiceras 
inom kort .  


