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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT

PARKERINGSPLATSER
Nu, efter utlottningen på årsmötet, är de fyra parkeringsplatserna uthyrda. 
Uthyrningsperioden gäller fram till att arbetet startar med vår utemiljö. Där-
efter sker en ny tilldelning med en längre avtalstid. Vi ber dig respektera att 
parkering inte får ske på andra platser. Detta för att det ska bli en trevligare 
miljö för alla  boende och för att infarterna ska hållas fria för utryckningsfor-
don och eventuell kortvarig i- och urlastning.
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ÅRSSTÄMMAN
Efter årsstämman den 17 januari 
och konstituerande styrelsemöte 
sitter Alexandra Thönners som 
ordförande, Daniel Ekblom som 
kassor och vice ordförande, Edith 
Carlefalk som sekreterare, Linda 
Murphy som ledamot och Elias 
Obaid som suppleant i styrelsen. 
I valberedningen sitter nu Maria 
Livstedt, Anita Cadario och Susan-
na Olofsson. Ny revisor är Mats 
Ohrner på Crowe Horwath Osbour-
ne AB.  Protokoll och andra doku-
ment från årsstämman finns att 
läsa på hemsidan.

I slutet på mötet skedde en av-
tackning av tidigare styrelsemed-
lemmar, Nataly Jansson och Lars 
Wallsten, samt arbetsgruppen, Ro-
ger Jansson, Bror Bergström och 
Barbara Wallsten, med blommor 
och choklad. 

Det delades ut brandvarnare en-
ligt en tidigare upprättad invente-
ringslista och en utlottning av fyra 
parkeringsplatser gjordes. 

FELANMÄLAN
Styrelsen har sagt upp avtalet 
med ABC Fastighetstjänst och nu 
har vi en ny fastighetsförvaltare, 
Rådrum. Fastighetsskötaren heter 
Ulf Landmark, tel 070-927 29 79. 
Felanmälan ska dock ske till sty-

relsen och i första hand till Elias 
Obaid, tel 0769-43 16 76. Vid aku-
ta ärenden kontaktar du Dygnet 
Fastighetsjour AB på tel 08-18 70 
00.

EKONOMISK FÖRVALTARE
Vår nya ekonomiska förvaltare 
Rådrum erbjuder olika alternativa 
betalningsmetoder för avgiften. 
Alla har fått  information från dem 
tillsammans med inbetalningen av 
avgiften, men vill du har mer eller 
annan information kan du kontak-
ta dem på tel 08-34 30 13.

RENOVERING
Styrelsen ser nu över upphand-
lingen av balkongrenovering och 
utemiljön. Vi påminner om att 
styrelsen gärna tar emot idéer och 
förslag kring utemiljön. 

TRIVSELREGLER
Våra uppdaterade trivselregler 
finns på vår hemsida. Där har vi 
förtydligat att störande ljud ska 

undvikas vardagar kl 22.00-07.00 
och helger kl 22.00-10.00.

TVÄTTSTUGORNA
Mangelrummet kommer att reno-
veras vecka 4-6 och bli en mindre 
tvättstuga med en tvättmaskin 
och ett torkskåp. Efter det reno-
veras den stora tvättstugan och 
torkrummet, vecka 7-9. Under den 
tiden kommer vi att kunna tvätta i 
den lilla tvättstugan.

SÄKERHETSDÖRRAR
Styrelsen tittar på priser och fär-
ger på säkerhetsdörrar. Funderar 
du på att köpa en säkerhetsdörr, 
kontakta styrelsen först.

SKRÄP I KÄLLAREN
Inga grovsopor får förvaras i källa-
ren  på grund av brandrisken. För-
eningen erbjuder bortforsling av 
grovsopor två gånger per år. Infor-
mation om nästa tillfälle kommer 
att ges i god tid.

BOENDEPARKERING
Det har blivit boendeparkering  
i Årsta. Närmaste betalningsauto-
mat ligger vid parkeringen vid kors-
ningen Storsjövägen/Åmänninge- 
vägen. Du kontaktar Stockholm 
stad för att ansluta dig till boende-
parkering.


