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INFÖR ÅRSSTÄMMAN 

Årets stämma hålls onsdagen den 21 maj kl. 19:00 i föreningslokalen, Kämpagränden 21 D. 
Kallelse med dagordning, förvaltnings- och ekonomisk berättelse sändes ut i god tid före 
stämman enligt stadgarna 
 
Nomineringar 
Förslag på intresserade personer som vill sitta i styrelsen och vara med och arbeta för  
föreningens framtid, lämnas i slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D, senast  
den 9 mars. Märk kuvertet ”Valberedningen”. Den du föreslår skall vara tillfrågad. 
 
Motioner 
Har du idéer som kan förbättra vårt område så skriv en motion. Berätta om ditt förslag och 
vad stämman skall ta ställning till. Skriv under med datum och namn och märk kuvertet  
”Motion” och lämna på expeditionen, Kämpagränden 21 D, senast den 29 februari 2008. 
 
 

Barr på barr på barr… 
Men hur många barr fanns det egentligen på grankvisten som ”hängde” ovanför julbordet? 
 
94 julbordsgäster deltog i gissningstävlingen och det var verkligen stor spännvidd mellan 
förslagen, allt mellan 169 och 93 000 barr! Genomsnittssvaret var 5 631, men i själva verket 
tröttnade vänsterarmen redan vid 

3 215 
som alltså var rätt svar. 
 
De tre som var träffsäkrast är 
 
Bertil Svensson, 5 C 3 287 (+72) 
Gunnar Lossman, 21 B 3 098 (-117) 
Gertrud Jonasson, 15 C 3 375 (+160) 
 
Imponerande resultat! Vi gratulerar vinnarna, som förutom äran har fått var sin chokladask i 
pris. 
 

Ventilationskontroll 
Vid pågående kontroll och rensning av ventilationsanläggningarna i lägenheternas 
 kök och badrum har det påträffats en del felaktigheter. 
 
En del kolfilterfläktar har inte varit korrekt monterade. I det flesta fall kan detta åtgärdas 
ganska enkelt. 
 



Tyvärr har några monterat in spisfläktar kopplade direkt till ventilationskanalen, vilket inne-
bär att matoset kan tryckas in i andra lägenheter i trappuppgången. Dessa fläktar är inte till-
låtna i vårt system och måste bytas ut. 
 
Föreningen kommer efter avslutad kontroll att få protokoll från besiktningen. 
Innehavarna av de lägenheter som har anmärkningar kommer att informeras om detta. 
Bostadsrättsinnehavaren måste själv svara för att bristerna åtgärdas. 
 
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att korrekt montering och material används så att kra-
ven vid den obligatoriska ventilationskontrollen uppfylls. 
 
Föreningen kan informera om entreprenörer som kan hjälpa till vid montering. 
 
 

Pratglada 
Nu har ”Pratglada” åter kommit igång efter jul och nyårshelgen. Välkommen till förenings-
lokalen, Kämpagränden 21 E, onsdagar mellan kl. 13:30-16:30. 
 
 
 
 
 
 
 

VI ÖNSKAR ALLA EN GLAD VÅR 
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