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Kurs i livsviktig Hjärt-Lung-Räddning genomförd
Vi var 17 medlemmar som deltog i utbildningen den 
4/4. Efter två timmars info och praktiska övningar vet 
vi nu hur vi ska agera när olyckan är framme. 
Läs mer om HLR på 1177 Vårdguiden.

Ny färgsättning
På föreningsstämman valde en majoritet att rösta för 
styrelsens förslag om ny färgsättning. Successivt kommer 
bland annat den faluröda nyansen att ersättas med grått.
Info om förslaget har inför föreningsstämman delats ut 
till alla. Se den nya färgsättningen på nästa sida.

       

Filterbyte utfört
Vi har ett system i våra

lägenheter som kombinerar
funktionerna att fånga upp matos,

återvinna värmen och se till att vi har ett trivsamt 
inomhusklimat. Byte av filter är nu utfört hos samtliga. 

De som har ytterligare servicebehov kommer kontaktas 
av servicefirman. Fettfiltret närmast spisen rengörs 

regelbundet för bästa funktion, i en diskmaskin utan
diskmedel eller i en braspanna med några droppar 

diskmedel som löser fettet under 15 minuter.

Styrelsen
På Föreningsstämman den 30/3 valdes följande personer. 
Befattningarna, förutom suppleant, beslutades på 
styrelsemötet den 4/4:

• Henrik Jensen, 41A, ordförande
• Katarina Vukin, 63C, vice ordförande
• Alexandra Lundgren 61D, sekreterare
• Mats Rasmusson, 67E, ledamot
• Titti Wiberg, 53D, ledamot
• Sanna Zmaga, 57B, ledamot
• Mats Larsson, 35E, ledamot
• Josefine Wehlin, 67D, suppleant

Vi tackar avgående styrelseledamöter för sin tid och 
arbete som de har lagt ner i styrelsen under gångna året:

• Andreea Girdea, 41C
• Ann Dahlin, 49C
• Dragana Balatinac, 55C

Valberedning
Nyvald valberedning hälsas välkomna och består av:

• Lars Bohman, 65E och Bengt Gustavsson, 51B

Även avgående valberedning får ett tack:
• Mats Larsson, 35E och Mona Ahlström, 35C

Föreningsrevisor
• Ulf Hansson, 47B, kvarstår som 

föreningsrevisor

Grovsopscontainer
En container för grovsopor kommer att

vara uppställd under  perioden 22-24 april. 
Container kommer vi hädanefter att ha en

gång per år. Farligt avfall får inte kastas i den.       
Vad är då farligt avfall? Läs mer här.

Reparation av loftgångar och balkonger
Det gäller alltså 2–3-rumslägenheterna. Det kommer att 
utföras med början i augusti, efter byggsemestern. 
Vi har efter upphandling valt företaget Rutek Byggnads 
AB, samma företag som byter tak alltså. Det ska bytas 
räcken, staket och överliggare som kommer att 
grundmålas och målas i den nya nyansen innan 
uppsättning. Därefter ska även de befintliga trädelarna 
målas. Arbetet tar 5-7 veckor att genomföra.

Skyddsrum
Vi har ett skyddsrum med plats 
för 134 personer i det vi kallar 
vår Föreningslokal. Detta 
besiktigas med tidsbestämda 
intervall av MSB.

Vi kommer att fräscha upp våra kunskaper om den 
utrustning som finns där genom att ta fram och 
montera utrustningen. Frivilliga till denna uppgift kan 
anmäla sig till vår mejladress, se sidfot. 

Skyddsrummen ligger tätt omkring oss, se denna karta 
som är inställd på Jönköpingsgatan med omnejd. 
https://bit.ly/3uW1q31

Tänk på att…
…sorteringen för bland annat glas och metall avser
enbart förpackningar. Krossade dricksglas, kasserade 
glasvaser och uttjänta stekpannor kastas alltså i 
restavfall. Detta har tidigare meddelats men har 
tydligen inte nått riktigt alla, än.  

https://bit.ly/3JfKB8p
https://bit.ly/2V2eF04



	Slide Number 3



