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Välkomna till årsmötet torsdagen 
den 3 april kl. 19.00 i Folkets hus i 
Kallhälls centrum, sal Björkliden. Vi 
börjar med kaffe/te från 18.45. Ta 
med de handlingar som delats ut, 
endast ett fåtal extra exemplar finns. 

  

 

Valberedning efterlyses 

Bolinderbyns eminenta valbered-
ning har tyvärr meddelat att de 
inte ställer upp till omval i år. Vi 
behöver alltså nya krafter!  
 
Uppdraget går ut på att leta reda 
på nya funktionärer till föreningen 
och är mycket viktigt för för-
eningens fortlevnad. Oftast är det 
bara ett fåtal poster som behöver 
tillsättas. Tycker du om att prata 
med grannar och vill träffa ännu 
fler, tveka inte att ställa upp. 
Årsmötet utser valberedning efter 
förslag under sittande möte så 
det är bara att komma på årsmöet 
för att få ett kul och viktigt 
uppdrag! Fundera också över vem 
som kan vara lämplig att 
nominera på mötet. 

 
Vårstädning 

Våren är ju rekordtidig i år och 
därför flyttas vårstädningen till 
helgen 12-13 april. Som vanligt 
placeras tre containrar ut. Se till 
att inte parkera in dem, de 
placeras ut den 10 april och 
hämtas den 14:e 
 
I år får, förutom trädgårdsavfall , 
allt som är gjort av trä läggas i 
containrarna. Några enstaka 
skruvar och spikar är OK men 
inte i för stora mängder. Tänk på 
att tryckimpregnerat virke inte 
räknas som trä eftersom det 
innehåller en massa otrevliga 
ämnen. 
 



 

 

Resultat år 2013 

Årsredovisningen för 2013 har i dagarna delats ut i brevlådorna. 
Föreningens ekonomi är fortsatt god, i år med ett överskott på 
820 355:-, främst pga att stora renoveringsarbeten ej blev av som 
planerat. Kostnadsfördelningen är ungefär som tidigare år, med 
uppvärmning som den största posten och skatt som nr 2.  
Trädgårdsskötsel och vinterhållning är större än tidigare år men det 
beror på att mycket jobb gjorts med träd och planteringar. 
Fördelningen mellan löpande underhåll och planerat underhåll 
(187 500:-) är lite luddig och är en av anledningarna till att föreningen 
bytt redovisningsbyrå. T.ex. har brytskydden hamnat som löpande.... 
 

 
 

Uppvärmning;
1 697 384; 23%

Fastighetsskatt;
894 465; 12%

Överskott;
820 355; 11%

Löpande 
underhåll; 734 

968; 10%

Avskrivningar;
575 872; 8%

Trädgård & 
vinter;

418 102; 6%

Vatten och 
avlopp;

328 631; 4%



 

 

Månadsavgifterna 

Övergången till Fastum verkar ha 
gått galant, endast ett fåtal fel har 
rapporterats. Viktigt är att notera 
att ingen blir av med p-platser etc 
bara för att räkningen blev fel. I 
fortsättningen kommer alla 
inbetalningar och ersätt-ningar 
att gå via den ordinarie 
månadsavgiften. Det kan tex vara 
avgift för nycklar eller hyra av 
föreningslokalen. Aviseringen 
hanteras kvartalsvis och bryt-
datum för nästa kvartals avgifter 
är den 15 maj.  
 

Nu närmast kommer korrigering 
av fel i månadsavgifter samt 
ersättningar till de medlemmar 
som själva installerat brytskydd.  
 

Trädgårdsarbeten 

Vår fastighetsskötare Malin och 
en medhjälpare  kommer att till-
bringa två dagar i veckan i 
Bolinderbyn för att få ordning på 
alla träd och buskar. Till en början 
är det säkerhet (sikt etc) och 
funktion (träd vid p-platser) som 
prioriteras. Nästa  steg är att göra 
trädgården mer lättskött och 
även att pynta lite. Har du 
synpunkter på växtligheten, hör  
 

 

av dig till styrelsen med ditt 
önskemål så väver vi in det i 
planerna. 
 

Källargång 

 
Det är återigen dags att påminna 
om att de källargångar som finns i 
övre byn är utrymningsvägar och 
därför inte får belamras med 
saker som inte får plats i 
lägenheten. Bekvämlighet kan 
aldrig motivera den fara som 
sakerna utgör.  Passa alltså på att 
rensa ut de saker du har stående i 
gången så att du sen kan beundra 
centralperspektivet lika vackert 
som i länga 13 ovan. 

 



 

 

Trädgårdskärl 

Tömning av trädgårdskärlen 
kommer i år att ske på tisdagar 
med början v15. Vill du redan nu 
börja feja trädgården 
hämta din längas kärl vid 
tvättstugehuset. 
 

Rensning av cykelskjul 

Det kommer att ske en rensning 
av cykelskjulen efter påsk. Det går 
till så att EFS delar ut lappar som 
skall fästas på de cyklar som ska 
stå kvar. Allt som är omärkt tas 
bort ur skjulen, mellanlagras i ett 
antal månader och slängs sedan.
 
Ersättningar för brytskydd

Styrelsen har en lista på med
lemmar som själva låtit installera 
brytskydd och därför 
ersättning. Vet du med dig att du 
inte hört av dig, gör det nu.

Tömning av trädgårdskärlen 
kommer i år att ske på tisdagar 
med början v15. Vill du redan nu 

trädgården kan du 
hämta din längas kärl vid 

 
 

Det kommer att ske en rensning 
av cykelskjulen efter påsk. Det går 
till så att EFS delar ut lappar som 
skall fästas på de cyklar som ska 
stå kvar. Allt som är omärkt tas 

mellanlagras i ett 
antal månader och slängs sedan. 

Ersättningar för brytskydd 

Styrelsen har en lista på med-
lemmar som själva låtit installera 
brytskydd och därför ska få 
ersättning. Vet du med dig att du 
inte hört av dig, gör det nu. 

 
Dräneringsupphandli

Styrelsen har under 
arbetat på en större upphandling 
av grunddränering+
trappbyten för länga 4, 7, 8, 9, 11, 
13, 15 , 18, 20 och gaveln på 22. 
Upphandlingen har skötts via en 
konsult men tyvärr fick vi inte ett 
enda anbud som var 
Vi vet sedan tidigare ungef
det bör kosta men anbuden nu var 
skyhögt över det acceptabla.
 
Upphandlingen går nu vidare i 
föreningens egen regi och 
förhoppningsvis hinner vi ändå 
med en länga innan och sedan 3
efter sommaren. 
snart planerna blir fastare.
  
Kalender 

3 april 
– Årsmöte och nästa styrelsemöte
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Dräneringsupphandling 

Styrelsen har under vintern 
t på en större upphandling 

dränering+isolering och 
länga 4, 7, 8, 9, 11, 

13, 15 , 18, 20 och gaveln på 22. 
Upphandlingen har skötts via en 
konsult men tyvärr fick vi inte ett 
enda anbud som var acceptabelt. 
Vi vet sedan tidigare ungefär vad 

men anbuden nu var 
skyhögt över det acceptabla. Surt! 

Upphandlingen går nu vidare i 
egen regi och 

förhoppningsvis hinner vi ändå 
med en länga innan och sedan 3-4 

 Mer om detta så 
snart planerna blir fastare. 

Årsmöte och nästa styrelsemöte 
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