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Sofia Gullberg avgår från styrelsen
Sofia har meddelat att hon avgår från styrelsen av 
personliga skäl. Styrelsen anser att vi behöver vara 7 
personer i styrelsen och har kontaktat valberedningen för 
att rekrytera en ersättare för Sofia.

För att kunna välja in en person i styrelsen krävs en extra 
föreningsstämma vilket kommer att utlysas inom kort.
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Streamad fotboll i föreningslokalen
Vi har en hel del medlemmar som är 
intresserade av fotboll och då i 
synnerhet Helsingborgs IF. 

I dessa Coronatider har vi sedan den 
16 juni visat HIFs matcher.

Det innebär att man ej 
kommer att ha tillträde till 
soprummet under en tid 
därefter. Några av sopkärlen 
kommer att vara placerade 
utomhus i anslutning till 
soprummet.

Till sist…
- Uppmanar vi för allas trevnad att visa hänsyn till 
varandra. Ska man ha fest, informera grannarna. Det ska 
vara tyst i området efter klockan 22.00.

Har ni synpunkter eller idéer?
Vi är lyhörda för detta. Vill ni prata med oss, kom då i 
början av våra styrelsemöten, 18.00-18.15, datumen för 
dessa finns på hemsidan. Vill ni meddela oss något går det 
även bra att skicka ett mail till info@ingegerd.com.  

Hjärtstartare på gång - tidsstyrningen är slopad i 
soprummet redan nu
I Ingegerdsbladet nr 4 informerade vi att en av våra boende 
har inkommit med förslag om införskaffande av 
hjärtstartare. Placeringen skulle i så fall vara i soprummet. 

Styrelsen har fattat beslut om att införskaffa en sådan som 
även ska kompletteras med utbildning. Mer info senare.

Socklarna åtgärdade
De förråd till fyrorna, där putsen hade fallit av, är nu 
åtgärdade, totalt är 32 förrådssocklar nyputsade.

Målning av golvet i soprummet
På onsdag vid 12-tiden kommer Jan-Erik Hutor att 
påbörja arbetet med att måla golvet i soprummet. 

Planerad service
Vi har ett antal serviceåtgärder som ska utföras under 
hösten.

- Årlig översyn fläktar och tvätt av fläktar
- Översyn fönster
- Underhållsspolning avloppen
- Våtrumsbesiktning Anticimex

Tanken är att försöka få leverantörerna att utföra sitt arbete 
under samma period för att minimera antalet besök. 
Förslagsvis vecka 38-39.

För Er som är tveksamma till tekniker i lägenheten pga
Coronasituationen kanske inte behöver vara hemma under
den relativt korta tidsperiod som servicebesöken gäller. 
Föreningslokalen kommer att vara en möjlig plats att vara på 
om inte annat. Fortfarande tveksam? – hör av dig.

Felanmälan eller frågor till oss
Felanmäla kan man göra på 
hemsidan eller skicka ett mail till 
info@ingegerd.com.  

Du är välkommen att komma om du är frisk och håller 
distansen, 2 meter. Lokalen har plats för 30 personer, vi 
brukar vara runt 10 personer varje match. 

Kostnad per person och match är 50 kr eller 200 kr för en 
månad. Summan Swishas till konto som anges senare. 

Ev dryck tar var och en med sig. Städning hjälps vi åt med.

Välkommen du med!

Sopsortering
Det tål att upprepas eftersom vi ser 
felaktigt sorterat material. Glas, 
plåt och plast avser förpackningar. 
Krossade dricksglas kastas alltså i 
restavfall. 

Papperskartonger görs så platta det går så klart. 
Upptäcker NSR felsorterat material blir vi debiterade en 
avgift, onödigt, inte sant?

COMHEM blir enbart digitalt den 8 september
Läs mer på deras hemsida, https://bit.ly/3g0PLXm
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