
 

 

 

Informationsblad för oss på Kämpagränden 
 

Redaktion  Nr  2   2016 

Lars Graffemark 11 A 

Ulla Dolan 21 C 

Lennart Eliasson 17 A 

 

Årsstämman 
Björn Göransson ledde föreningens årsstämma den 25 maj. Stämman godkände förvaltnings- 
och revisionsberättelsen samt fastställde resultat- och balansräkning. Se vidare i stämmo-
protokoll som kommer att finnas uppsatt på anslagstavlan vid expeditionen, på föreningens 
hemsida samt på intern-TV.  

Den vid stämman valda styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 
Ledamöter 
Lennart Eliasson, ordförande * Kämpagränden 17 A  070 - 910 50 52 
Antonios Papamoshos, vice ordf. Kämpagränden 7 B 046 -   13 12 82 
Ulla Dolan, Kämpagränden 21 C 046 -   15 70 83 
Lars Graffemark, sekreterare Kämpagränden 11 A 046 -   13 33 91 
Maria Landby Kämpagränden 15 A 046 -   12 69 24 
Jack Jansson Kämpagränden 21B 046 -   30 52 55 
Simon Tuneld HSB Skånes representant 
 
Suppleanter 
Torbjörn Andersson Kämpagränden 19D 046 - 260 03 52 
Ludvig Stigsson Kämpagränden  9 C 070 - 395 70 30 
 
Revisor 
Krister Engman  Varshult 120    070 - 529 21 74 
 286 91 Örkelljunga 
Revisorsersättare 
Pia Blom Blomquist Hansson Kämpagränden 9 A 046 -   12 88 69 
 
Vicevärd  
Bengt Andersson* Kämpagränden 11 A 070 - 910 50 53 

*OBS personer som kan hjälpa till att byta huvudsäkring. 
 
Valberedning 
Ingemar Svensson,  Kämpagränden  13 C 046-12 22 27 
Cecilia Wedberg Kämpagränden   7 D  046 14 16 33 
Anders Holmberg  Kämpagränden  19 A 046 13 92 42 

 

Rökare! 
Istället för att slänga dina fimpar på marken och skräpa ner i vårt fina område skaffar du en liten 
plåtask för dina fimpar, se nedan. Spara dina fimpar i denna och släng dem i din askkopp när du 
kommer hem. Gör du det är det många som säger TACK! 
 

 
  



Matavfall 
Du som fortfarande ”matar råttorna” genom att slänga matavfall i luckorna för restavfall bör 
sluta med detta och slänga matavfallet i de gröna matavfallsbehållarna som finns. 
Använd de speciella papperspåsar som finns tillgängliga i varje barnvagnsrum. 

 

Tvättstugorna 
I det nya digitala bokningssystemet får du boka max 2 tvättpass per vecka. 
Om du inte tänker använda ett bokat tvättpass är det viktigt att du avbokar passet. Gör du 
inte detta räknas det som ett fullgjort tvättpass och du har således bara ett tvättpass kvar 
den veckan. 

Om bokad tid inte tagits i anspråk inom 1 timma efter starttid kan resterande tid av 
tvättpasset bokas och användas av annan boende. Observera då att detta tvättpass räknas 
som ett helt tvättpass för den som gör denna bokning. 

OBS! Mattor, filtar, plädar etc. 
Får inte tvättas i de små maskinerna. Stor maskin för detta finns i tvättstuga nr 2 i hus 5 och 
tvättstugan i hus 17. 

 
Städa tvättstugan efter dig!  Torka rent i torkskåpet och töm luddlådan och ta även bort den 
ludd som finns bakom lådan i torktumlaren! 
Facken för tvätt- och sköljmedel samt maskinernas luckor och ovansidor skall torkas av. 
Torka rent i torkskåpet. 
Golven skall rengöras!  
OBS! Den som missköter städningen kan bli avstängd från tvättstugan. 
Se till att fönstren är stängda när Du lämnar tvättstugan. 
 

Grillplatserna 
Du som använder grillplatserna:  
Ta hänsyn till de medlemmar som bor i husen intill grillplatserna. 
Städa efter dig när du använt grillplatsen. 
Bollspel är inte tillåtet på grillplatserna. Använd den bollplan som finns.  

 

Styrelsen önskar en härlig sommar!  

   
 


