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NY STYRELSE 2019 
Hej och välkomna till ett nytt år. Stämman hölls den 10 januari, kul att så många kom dit. Den nya styrelsen består av: 

Loffe Tormér, ordförande, Linda Thörn, sekreterare, Viktoria Enqvist, vice ordförande, Pirjo Järvimäki, ledamot, Heli 

Hänninen, suppleant, Anna Edin, suppleant och Anders Lidgren, suppleant. 

För att komma i kontakt med styrelsen kan du antingen komma till onsdagsjouren eller skicka ett mail till 

info@sollentunahus1.se 

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 
Med anledning av att vi är tvungna att göra några mindre ändringar i våra nya stadgar kommer vi att kalla till en extra 

stämma den 21 mars kl. 18:00. Den andra extrastämman, som är nödvändig för att besluta om stadgeändringar, kommer 

att hållas på städdagen den 4 maj kl. 09:00. Mer information kommer i din brevlåda. 

INSAMLING AV E-POSTADRESSER 
Vi kommer att börja skicka information via e-post. Detta sparar både, tid, pengar och miljö. Gå in på hemsidan och 

registrera din e-postadress. Du som inte vill lämna eller har en e-postadress kommer att kunna läsa informationen vid 

tvättstugorna. 

OVK – OBLIGATORISK VENTILATIONS KONTROLL 
Resultatet av den OVK vi gjorde visar att flera lägenheter har brister som måste åtgärdas. Berörda innehavare kommer 

att bli kontaktade av vår förvaltare, Valvet. 

TAKRENOVERING 
Tidplanen för etapp B, nr 74-136, är något justerad, finns på hemsidan. 

BRANDEN 
Ny information läggs ut kontinuerligt på hemsidan. Under en period har vi arbetat mycket med planering och 

bestämmelser kring återställningen. Läs mer på hemsidan. 

FÖRENINGENS HEMSIDA 
Vi i styrelsen vill förnya vår hemsida och söker därför någon som är en fena på WordPress. Anmäl er gärna till vår 

infomail. 
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UTLÅNADE ELEMENT 
Lånade element ska återlämnas snarast på onsdagsjouren efter att ny isolering lagts på taket. Du kan samtidigt begära 

ersättning för ökade elkostnader genom att fylla i en blankett som finns att hämta på jouren. 

VÅRENS STÄDDAG 
Nu känns det långt till vårens städdag och vi kommer påminna om den närmare maj. Städdagen är planerad till lördagen 

4 maj, så boka gärna in den i kalendern redan nu. 

NYA BETONGSUGGOR 
Suggor kommer att ersätta de stenar som är utplacerade kring bommarna i området. Anledning är att stenarna har en 

tendens att förflyttas så att man inte använder bommen för att öppna och ta sig in i området. Vi hoppas detta löser 

problemet så att vi slipper obehörig trafik i området. 

RENOVERING 
Vi ber alla att respektera de regler kring när man får renovera på vardagar och helger. Störande arbeten får utföras 

vardagar kl. 09-16 samt lördagar kl. 11-15. Störande arbete kan med fördel meddelas i förväg till grannarna. Dessa regler 

står även på vår hemsida. Men  

LOPPIS 
Det kommer att hållas loppis i vår festlokal lördagen 10 mars kl. 10-15. Om man vill boka ett bord, vänligen maila: 

loppis1003@gmail.com.  
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