INFORMATIONSBLAD #1, 2013!
VÄLKOMMEN
till nummer 1/2013 av vårt informationsblad. Unde året kommer många spännande
saker att hända i vår förening, bl. a.
kommer de beslutade fönsteråtgärderna att
genomföras, läs mera om detta nedan. Vi
har också hållit ordinarie föreningsstämma
den 28/2, vid vilken nya styrelsemedlemmar invaldes, vi hälsar dessa
välkomna! Styrelsens nya sammansättning
presenteras på sidan två i detta blad. !

P R Ä S T G Å R D S G ATA N S
FÖNSTER!
!
Fönstren i Prästgårdsgathusen kommer
som tidigare meddelats att renoveras
enligt en metod som innebär att de
befintliga karmarna och bågarna behålls,
slipas rena och målas, medan det gamla
glaset ersätts med en treglaskasett.
Fönstren kommer att se ut som förut (fast
fräschare), samtidigt som både ljud- och
värmeisoleringen blir betydligt bättre.
Arbetena har redan påbörjats i uppgång
5B. Hos Gunilla Westermark har
provfönster iordningställts, ett av dessa
kommer att tjäna som referens för senare
renoverade fönster. Skriftlig information
om hur renoveringen kommer att gå till
har utdelats till alla boende i uppgång 5B,
och ett mindre informationsmöte har också
hållits. Arbetena i den uppgången började
sedan på allvar måndagen den 11 mars.
Varje lägenhetsinnehavare får besked om
vilken dag det är aktuellt att börja i deras
lägenhet, hur lång tid det kommer att ta,
och vilka förberedelser som bör göras.
Normalt sett tar arbetet cirka en vecka per
lägenhet. Nästa uppgång på tur är 5A, där
beräknas arbetena påbörjas i början av
april, information kommer att delas ut i
god tid innan dess. Även trappfönster,
takfönster, källardörrar och källarfönster
kommer att åtgärdas (de senare kommer
att bytas). Målsättningen är att alla arbeten
skall vara avslutade före semestrarna i år.!

Nyrenoverat fönster på Prästgårdsgatan 5B

Vänd!!

HÄLLBYGATANS FÖNSTER

ORDINARIE STÄMMA

!
Alla fönster i dessa hus kommer att bytas ut
till nya treglasfönster. Två referensfönster är
redan monterade och besiktigade, bägge i
uppgång 32C. Arbetena kommer där att börja
på allvar den 15 april, och detaljerad
information om hur det kommer att gå till
delas ut i brevlådorna inom kort. Normalt tar
ett byte 1-3 dagar per lägenhet, och varje
enskild lägenhetsinnehavare kommer att i
god tid i förväg få besked om vilken dag
arbetet kommer att börja och vilka
förberedelser som man behöver göra. Här
beräknas arbetena vara färdiga före
midsommar.!

!
Ordinarie föreningsstämma hölls den 28/2 kl
19.00 i kafe Brostugan. Förutom de vanliga
punkterna (årsrapport, resultatdisposition,
styrelsens ansvarsfrihet, ny- eller omval av
styrelsemedlemmar och revisorer, motioner
etc.) så ingick i år punkten om ändring av
räkenskapsår. Vårt nuvarande räkenskapsår är
1/9 – 31/8, vilket förr var ett vanligt
arrangemang men idag anses opraktiskt.
Styrelsens förslag var att ändra räkenskapsår
till 1/1 – 31/12, dvs samma som det vanliga
kalenderåret. Förslaget bifölls, men eftersom
det innebär en stadgeändring så krävs det
ytterligare ett stämmobeslut för att det skall
vinna laga kraft. En extrastämma kommer
därför att utlysas under 2013 för att återigen
behandla denna fråga. !
Den nya styrelsen har följande sammansättning
(* = nyval):!
!
Thomas Norberg (ordf.)!
Anna-Karin Björnberg (v. ordf.)!
Johan Gråsjö (sekr.)!
Fia Ence Eriksson (v. sekr.)!
Gunilla Westermark (ledamot)!
Fredrik Åberg (HSB-repr.)!
Martin Hällerfors (ledamot)!
Jan Clavebring (suppl.)!
Lena Hamring (suppl.)*!
!

P-PLATSER!

!
Under hösten sattes ett staket ut mot trottoaren
på Hällbygatan, och fyra nya P-platser
anordnades innanför dessa. Arrangemanget
innebär att några garageinnehavare numera
måste svänga ganska tvärt då de skall köra ut
eller in i sina garage. De som hyr de nya Pplatserna uppmanas därför att parkera så nära
staketet som möjligt för att inte i onödan
försvåra in- och utfart. En ytterligare P-plats
kommer att anläggas innanför trottoaren vid
Prästgårdsgatan så fort vädret tillåter, och fler Pplatser är planerade utanför garagen på
Prästgårdsgatan 5. !
!

ÖVRIGT!

!

Nyinsatta fönster på På Hällbygatan 32 C

På förekommen anledning påminner styrelsen
om att våra hus är mycket lyhörda, och att våra
ordningsregler säger att "störande ljud skall
undvikas mellan kl 22.00 och 06.00". Det är
inget fel med att ha trevligt i glada vänners lag,
men tänk på ljudnivån och håll koll på
tidpunkten på dygnet, särskilt vardagar. En liten
förvarning till grannarna inför ett planerat kalas
är inte heller fel.!
!

