INFORMATIONSBLAD #3, 2010
Välkommen

till
nummer tre av vårt
informationsblad.
Det
har hunnit bli höst/vinter
och det finns en hel del
nytt att berätta om
frågor som angår oss i
föreningen, läs mera om
dessa nedan. Detta är
årets
sista info-blad,
styrelsen önskar härmed
alla en trevlig jul- och
nyårshelg och ett Gott
Nytt 2011!

FÖNSTER

TRÄNINGS-(PINGIS)-RUM

Den
utredning
av
olika
fönsteråtgärdsalternativ som styrelsen beställt blev
klar i början av hösten. Vi har nu
sammanställt utredningens resultat med de
undersökningar vi själva utfört i en särskild
informationsskrift, som vi inom kort
distribuerar till alla medlemmar. Vi
presenterar där de två alternativ som vi
bedömt som realistiska, nämligen 1)
grundlig renovering/ommålning av befintliga
fönster eller 2) byte av alla fönster till
nyproducerade. Läs mera i informationsskriften om de två alternativens kostnader,
konsekvenser, etc etc. Styrelsen kommer
också att kalla till ett informationsmöte i
denna fråga inom en snar framtid, där frågan
förhoppningsvis blir ytterligare belyst. Till
dess: Läs och begrunda!

Våren 2010 inhandlades ett antal nya
träningsredskap
att
ställas
upp
i
träningsrummet på Prästgårdsgatan 3, och i
samband därmed gjordes också en
” uppsnyggning”
av lokalen, bl. a.
ommålning
av
golv
och
väggar.
Lokalen/gymmet är nu redo att användas av
intresserade medlemmar, följande utrustning
finns: ett pingisbord, två motionscyklar, ett
löp-band,
en
press-bänk,
och
en
multifunktionsbänk(?). All utrustning utom
pingisbordet och den ena motionscykeln är
toppmodern och av märket ” Spartacus” .
Välkomna till vårt eget Svettis!

Vänd!

OROSMOLNET
PARKERINGEN PÅ
HÄLLBYGATAN
På norra sidan av Hällbygatan finns en
48-timmars gratisparkering, med plats
för cirka 90 bilar. I samband med
nybyggnationen
på
gamla
cementfabrikens område kommer dessa
parkeringsplatser att försvinna (den öster
om busshållplatsen stängs i slutet av
november). Styrelsen har tillsammans
med andra föreningar i norra Luthagen
under flera år haft en korrespondens
med kommunen där vi påpekat det
olämpliga i att minska antalet
parkeringsplatser i ett område där det
redan råder stor brist på dylika.
Kommunens har i sina svar på våra
skrivelser påpekat att nya platser
tillkommer i nybygget, bl.a. i form av
hyr-garageplatser under jord och
eventuellt också några (få) nya
gatuparkeringsplatser. Vi har dock fått
det allmäna intrycket att kommunen är
ganska kallsinniga till våra krav, det har
antytts att föreningarna själva skall bidra
till att lösa sina parkeringsproblem.
Alltså: De av oss som har bil kommer att
få det lite knepigare än förut. Om bristen
på parkeringsplatser blir allvarlig och
långvarig så påverkas också våra
lägenheters värde negativt. Vissa
föreningar i Uppsala (t.ex. i Fålhagen)
har försökt lösa sina parkeringsproblem
genom att förvandla gårdarna till pplatser, något vi i det längsta vill undvika.

Vi överväger istället andra alternativ, och vi
behöver nu veta hur många i föreningen som
f.n. använder Hällbygatans parkering.
Därför bifogar vi en enkel enkät med detta
infoblad, som vi uppmanar alla berörda att
fylla i och sedan stoppa ner i
” vicevärdsexpeditionens”
brevlåda
på
Prästgårdsgatan 5 (södra kortsidan av
huset). Du som inte har egen bil och inte
heller får bilburna besökare behöver inte
fylla i blanketten.

ANDRAHANDSUTHYRNING
För
andrahandsuthyrning
av
en
bostadsrättslägenhet
krävs
styrelsens
tillstånd. Vi har försökt underlätta
proceduren för tillståndsansökan genom att
lägga ut ansökningsblanketten som pdf-fil
på vår hemsida (www.stabby37.se, Du hittar
blanketten
under
länken
” allmän
information” ). Där kan Du också läsa om
reglerna för andrahandsuthyrning. Om Du
vill hyra ut i andra hand: Ladda ner
blanketten från hemsidan (alternativt ring
vicevärden och be att få den per post), fyll i
uppgifterna (t.ex. önskad hyresperiod,
tilltänkt hyresgäst, skäl för uthyrningen) och
skicka den till vicevärden. Styrelsen kan ge
besked inom en månad från inkommen
ansökan.

MOTIONER T. STÄMMAN
OBS: Den 30 november är sista dag för
inlämning av motioner till stämman (lämnas
i vicevärdsexpeditionens brevlåda eller till
någon styrelsemedlem direkt el. via e-post).

