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Välkomna till årsmötet onsdagen 
den 3 april kl. 19.00 i Folkets hus i 
Kallhälls centrum, sal Björkliden. 
Vi börjar med kaffe/te från 18.45. 
Lämna in motioner till styrelsen 
senast den 13 mars. 
 

  

 
Efterlysning 

I föreningen har vi tyvärr fort-
farande då och då vattenskador 
pga sönderrostade avloppsled-
ningar, till stort besvär för 
medlemmar och höga kostnader 
för föreningen. Den inventering 
av avloppen som som gjordes för 
ca tio år sedan och gav resultatet 
"stambytt" har tyvärr visat sig 
vara inte helt pålitlig då det pga 
tidigare dumsnålhet kan finnas 
kvar rester av gamla avlopp inne i 
golv och väggar. 
 
Styrelsen skulle därför vilja 
komma i kontakt med 
medlemmar som har badrum 
renoverade innan 1995 för vidare 
undersökning. Maila till: 
 

 

info@bolinderbyn.se eller ring 
Per Lindestam 0707 88 64 06. Vet 
du själv med dig att avlopps-
stammen inte är bytt ska du 
också höra av dig. 
 

Kalender 

18 mars 
– Nästa styrelsemöte 

3 april 
– Årsmöte i Folkets hus kl 
19.00, sal Björkliden. Kaffe 
och smörgås från 18.45 

26-27 april 
– Vårstädning 

 



 

 

Kära Bolinderbybo! 

För 4 år sedan kom istapps-mannen 
och knackade ner meter-långa 
vassa skönheter. Djup snö och glada 
barn. I år blommar redan 
snödropparna. En nästan snöfri 
vinter blir också något att minnas. 
Koltrastar och blåmesar kalasar på 
russin och frön. Laddar upp inför 
vårkonserterna. Redan hörs talg-
oxarna vissla sitt "snart är det vår!" 
Det är åter dags för oss 
Bolinderbybor att fundera på 
framtiden. Hur ska vi bevara och 
utveckla vårt fina boende. 
 

Byn består av oss som bor här, det 
är självklart, men den styrs också av 
oss som bor här. Det är vi själva 
som skapar och vårdar byns 
ekonomi och goda miljö, ser till att 
kvalitén bibehålls för ditt och vårt 
eget bästa. 
 

Den 3 april håller vi årsmöte, går 
igenom det gångna året, planerar 
för det kommande, väljer styrelse-
ledamöter, suppleanter, revisor och 
valberedning. Till detta behöver vi 
nya krafter för att kunna behålla 
vårt goda boende. Ja, rent av 
kanske förbättra det. 
 

När du bor i en bostadsrätts-
förening är du också medlem i 
denna förening. Då är det både en 
rättighet och skyldighet att under 
en tid delta i föreningsarbetet. 

 
För ditt eget och föreningens bästa. 
På det sättet kan du verkligen 
påverka din boendemilljö och, inte 
minst, din egen ekonomi. Samt träffa 
nya trevliga grannar och människor i 
byn. Fundera , prata med familj och 
grannar om vad du tycker är 
angeläget i föreningens utveckling.  
 

Hör av dig till oss i valberedningen så 
kan vi svara på frågor och berätta 
mer om byns styrelse. 
 

Ge oss tips om vad du kan bidra med 
inom till exempel bygge, ekonomi, 
kakbak, kaffekok och trädgårds-
skötsel med mera med mera. Vi 
behöver nya ledamöter, suppleanter 
och valberedare.  Och kontakter 
med byggkunnigt folk som biträda 
styrelsen med råd och dåd. 
 

Dröj inte, tveka framförallt inte. 
senast den 7 mars är vi glada för alla 
frågor och svar som du ger oss. Vi 
kommer under tiden också gå runt i 
byn och knacka dörr och lyssna på 
vad du har på hjärtat. 
 

Vänliga hälsningar från 

Valberedningen! 
 

Annika Eliasson, Bolinderv 120, 
070-767 83 39. 
Björn Ingerlund, Bolinderv 34, 
583 515 56, 0705-58 58 07 

Från valberedningen 


