
 

INFORMATIONSBLAD   #1,  2011

FÖRENINGSSTÄMMAN
Årets föreningsstämma ägde rum den 28
februari på cafe Brostugan. Ett trettiotal
medlemmar hade slutit upp för att avhandla de
vanliga stämmofrågorna och i samband med
detta intaga en lätt måltid. Protokollet från
stämman finns att läsa på föreningens
hemsida www.stabby37.se.  Två nya
medlemmar invaldes i styrelsen, som nu
består av följande personer (kontaktuppgifter
till samtligastyrelsemedlemmar: se anslag i
portarna eller hemsidan):

Thomas Norberg, Anna-Karin Björnberg,
Johan Gråsjö, Ulla-Britt Jansson, Lotta
Palmgren, Gunilla Westermark, Loring
Sandberg (HSB-representant), Johan Svahn,
(suppleant) Martin Hällerfors (suppleant)

FÖNSTERFRÅGOR
Styrelsen har under våren arbetat vidare med
frågan om fönsteråtgärder. Ett flertal
leverantörer har besökt oss och berättat om
vad de kan erbjuda, och styrelsen arbetar
också med ett detaljerat underlag för att
kunna ta in offerter på olika alternativ. Det är
styrelsens förhoppning, att vi så snart vi fått
in dessa, kunna gå ut med information till
medlemmarna. Vi hade hoppats att kunna
göra detta innan sommaren, men processen
blev tyvärr fördröjd av omständigheter som
vi inte kunnat påverka. Medlemmarna
uppmanas att fortsätta begrunda de alternativ
som presenterades i skriften som
distribuerades tillsammans med det förra
informationsbladet.

Vänd!

VÄLKOMMEN till
nummer 1/2011 av vårt
informationsblad. Det
har hunnit bli vår och det
finns en hel del nytt att
berätta om frågor som
angår oss i föreningen, bl.
a. har vi haft ordinarie
föreningsstämma i början
av året, läs mera om
denna nedan. Nästa
infoblad kommer tidigt i
höst, styrelsen önskar
härmed alla en fin
sommar 2011!



PARKERINGSFRÅGAN
Under vintern och våren har
parkeringssituationen för bilägare i norra
Luthagen som väntat förvärrats, detta
p.g.a. bygget av det nya området
Magnolian, norr om Hällbygatan.
Stängningen av den ena
infartsparkeringen längs Hällbygatan
ägde rum enligt plan strax före jul, den
andra halvan är ännu kvar men antalet p-
platser har halverats. På den positiva
sidan kan noteras, att ett antal nya
gatuparkeringsplatser inrättats på vår
sida av Hällbygatan, men dessa är f.n.
inte av dygnet runt-slag. Vidare har ett
antal nya platser anordnats i
förlängningen av Hällbygatan bort mot
Stabby gård. Med anledning av den nya
situationen ordnade styrelsen i höstas en
enkät bland alla medlemmar.
Sammanlagt 19 st uppgav att de
använder parkeringen på Hällbygatan,
och 17 st uppgav att de var intresserade
av en betalparkeringsplats inom
föreningens område.
Trädgårdsgruppen inom styrelsen  har
nu utarbetat en preliminär plan för hur
man skulle kunna anordna ett antal nya
p-platser, utan att nämnvärt inkräkta på
de fria gårdsytor som vi alla uppskattar.
Styrelsen undersöker nu vad som krävs i
form av tillstånd för att gå vidare, och
försöker också få en uppskattning av
kostnaderna. Utgångspunkten är att p-
avgifterna i huvudsak skall täcka
kostnaderna för anläggandet av p-
platserna.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Under vårvintern har ett antal
andrahandsuthyrningar utan tillstånd
uppdagats, och vi påminner därför återigen
om  att det enligt lagen krävs styrelsens
tillstånd för andrahandsuthyrning av en
bostadsrättslägenhet. Ansökan är enkel, läs
mera om detta på vår hemsida
www.stabby37.se. Tillstånd beviljas om
beaktansvärda skäl föreligger och vanligen
för ett år i taget.

VÅRSTÄDNING!
Som vanligt kommer en container för
grovsopor att ställas ut framför
återvinningshuset under maj månad, denna
gång blir det perioden 16/5 - 24/5. Passa på
att bli av med sådant som ni  annars skulle
behöva frakta bort själva till Librobäck!
I sammanhanget vill vi påpeka, att man
ALDRIG får lägga grovsopor (möbler etc) i
återvinningshuset, där får endast läggas
sopor enligt anvisningar på dörrarna.

SOMMAR OCH SOL…
Till sist några förmaningar gällande
sommarens utomhusaktiviteter: Tänk på att
vara varsamma med föreningens utemöbler:
Ställ tillbaka dem om ni flyttar runt dem, och
om ni grillar med engångsgrillar - ställ dessa
på ett eldfast underlag, inte direkt på
möblerna! Tänk också på ljudnivån under
sena kvällar, många sover med öppet fönster
på kvällarna och eventuella vokala
informationsutbyten hörs förvånansvärt väl
in i lägenheterna…..


