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Vad gör styrelsen egentligen???
Trots att vi fikar mycket har vi förutom löpande, ständigt 
återkommande uppgifter, åtgärdat följande;  
• Tagit in flera olika offerter på energideklaration och 

OVK.
• Haft välkomnstmöte med Christoffer Havlind samt 

Rebecka Ruthberg
• tagit fram rutin för välkomnstmöten
• Anpassat föreningens försäkring så den även om-

fattar däckhotell. Den höjda premien kommer 
däckhotellet stå för.

      Dessa jobbar vi bl. a med; 
• ta in offerter med anledning av 2019-års renover-

ingsprojekt,
• Informera medlemmarna vilka  regler som gäller vid 

andrahandsuthyrning. 
• Adminstera och kontrollera förändringen av andel-

stal mellan lägenheterna 720 och 722

Ny rutin utlägg
Styrelsen har tagit fram ny rutin och policy avseende 
utlägg som medlemmar vill ha ersättning för. Nu gäller 
inte längre den digitalarutin föreningen haft tidigare 
utan nu går vi tillbaka till pappersutinen. Den nya ru-
tinen är enligt följande:
1. Innan köp, kontrollera med styrelsen om de god-

känner beloppet
2. Skriv ut och fyll i blanketten Utläggsredovisning som 

du hittar på föreningens webb under Viktiga doku-
ment. Behöver du hjälp med utskrift kontakta An-
drea.

3. Sätt fast de kvitton du vill ha ersättning för på en 
A4-papper

4. Sätt samman Utläggsblanketten och A4:an med 
orginalkvittona   

5. Lägg i föreningens brevlåda 
6. Joel Persson, ekonomiansvarig, adminstrerar ut-

lägget och ombesörjer att du får  tillbaka de stålar 
du lagt ut

Har du en innebonde? Berätta! 
Styrelsen har fått frågan från medlemmar med frågan, 
”att man som medlem i föreningen vill veta vilka det 
är som bor i huset och använder våra gemensamma 
utrymmen och maskiner”. Detta har aktualiserats då 
flera okända och sköna namn har dykt upp i boklistan i 
tvättstugan. Därför uppmanar styrelsen att du som har 
en innebonde informerar medlemmarna via ett mail 
om vad den/de heter. 

Hej! Vi är dina nya grannar  

Jag heter Christoffer Havlind, 
är 28 år gammal och har bott i 
Vallentuna hela livet. Jag ar-
betar på Handelsbanken (kung-
strädgården) inom riskanalys. 
Jag bor här (7:an) själv och ska 
komma igång med golfen (är 
nybörjare).

Jag är ingen trädgårdsmästare, men jag har bott i villa i 
hela mitt liv, så med lite instruktioner så ska det inte vara 
några problem för mig att hjälpa till med trädgården. 
Och som jag har sagt till några av de grannar jag har 
träffat, tveka inte att fråga om ni har några funderin-
gar. 

Christoffer Havlind

Jag heter Rebecka Ruthberg 
och  vi flyttat in i 5:an på Ryg-
gåsgatan och håller på att 
bekanta oss med huset och 
området. 

Vi är; Henry 10 år, Ebba 12 år 
och jag, Rebecka, 46 år. Henry 
går i Ålstensskolan och Ebba 
går i Äppelviksskolan. Vi har 
en stor familj med många mor-/farbröder, mostrar och 
fastrar, kusiner mm, som är spridda runt i landet och 
som vi träffar så fort vi får möjlighet. På vintern åker vi 
gärna skidor och sommaren håller vi oss nära vatten 
för bad, segling och båtturer.

Rebecka Ruthberg

Parkeringsavgiften höjs
Med anledning av parkeringsavgifter har 
införts i området, 300 kr/mån,  har styrelsen 
beslutat att höja parkeringsavgiften på 
gården från 221 kr/mån till 400 kr/mån.  

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen, som står för den övergripande 
planeringen av trädgården, består nu av Rebecka 
Ruthberg och Ewa Stael von Holstein


