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Föreningens nye ordförande 

Ingemar Svensson har bott på Kämpagränden sedan 1989. Han flyttade nyligen 
från 11B till 13C. Han är 37 år, egen företagare inom VVS-branschen. Hans 
branschkompetens är en tillgång för föreningen. På frågan hur han upplevt sitt 
första halvår som ordförande säger Ingemar att tack vare stödet från övriga sty-
relsen och vicevärden har det varit förhållandevis lätt, trots att mycket var nytt 
och ovant. Som egen företagare är Ingemar van att lösa olika problem som kan 
uppstå.  
 
Under sin tid som suppleant deltog Ingemar i HSB:s interna kurser i bl. a. fas-
tighetsförvaltning och bostadsrättsjuridik. Ingemar ser fram emot det fortsatta 
arbetet för föreningen. Närmast i tiden ligger arbetet med 2003 års budget. 
 

Sommarens grillfest 
var lyckad och välbesökt. Det bjöds på många olika sorters grillkorv och särskilt 
de kryddade sorterna uppskattades mycket. Till detta bjöds öl och läsk och som 
avslutning kaffe med kaka. I övrigt kan noteras att grillplatserna flitigt nyttjats 
denna sköna och varma sommar. 
 

Rabatterna 
Som vanligt har vi kunnat glädja oss åt en prunkande blomsterprakt. Vi vill 
tacka de entusiaster som på eget initiativ sköter om stora delar av rabatterna. 
 

Sopcontainer 
för grovsopor kommer att finnas på sedvanliga platser fre 11/10 –sön 13/10. 
 

 



 

Ordning och reda 
Hushållssopor: Varför kastar alla sina hushållssopor i första inkastet när det 
finns ytterligare 3 inkast!?!?!?  
 
Hjälp vaktmästarna att fördela soporna på alla 4 luckorna genom att ta några extra 
steg. 
 
Skakning av mattor får ej göras från balkong! 
 
Tvättstugorna 
Efter avslutat tvättpass skall låskolven som markerat tvättiden tas bort. 
 
Tider för dubbla tvättpass är mellan kl. 07:00-13:00 alt. kl. 13:00-19:00, detta 
för att 2 dubbelpass skall kunna bokas på samma dag. Det är alltså inte tillåtet att 
boka ett dubbelpass mellan kl. 10:00-16:00. 
 
Tvättider på söndagar är endast mellan kl. 10:00-16:00. 
 
Se till att fönstren är stängda när du är färdig i tvättstugan. 
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