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Årsmötet avklarat! 
Tack till alla medlemmar som kom 
på 2014 års medlemsstämma och 
därmed tog sitt ansvar för för-
eningens väl och ve. Tack också 
till alla avgående funktionärer, ni 
är bäst! Utöver sedvanlig formalia 
beslutades följande: 
 
Grovsopcontainern 
Årsmötet beslutade att inte åter-
införa grovsopcontainern. Istället 
kommer containrar att ställas ut 
till vår- och höststädningar. 
 
Stadgeuppdatering 
På årsmötets uppdrag kommer 
styrelsen att kalla samman en 
grupp för att uppdatera våra 
stadgar. Är du intresserad av att 
delta i arbetet, kontakta styrelsen 
via info@bolinderbyn.se eller ring 
Simon Törnvall som kommer att  

 
hålla samman arbetena (se 
kontaktlistan). 
 
Fiberinkoppling 
Årsmötet beslutade även att 
enligt styrelsens förslag låta 
installera ett fibernät i för-
eningen. Styrelsen har precis 
skrivit på avtalet så nu kan 
arbetena rulla igång. Tidplanen 
är ännu inte satt men det blir 
nog färdigt tidigast till hösten. 
 
Protokoll 
Protokollet från årsmötet finns 
anslaget i tvättstugehuset och 
går även att läsa på den 
lösenordsskyddade delen av 
hemsidan (se nedan).  
 
Vårstädning också avklarad! 
Både vi medlemmar och EFS har 
nu fejat föreningen och det ser 
mycket prydligt ut. EFS kanske 
tog i lite för mycket, bla i privata 
rabatter, men det justeras till 
nästa år.  
Det var lite förvirring om vad 
som egentligen fick läggas i 
containrarna men på det hela  



 

 
taget gick det bra. Containrar för 
brännbart kommer nog att 
upprepas även nästa år, det var 
många medlemmar som passade 
på att rensa både vindar och 
källargångar. Till nästa år får det 
dock bli tydligare skyltat. 
 

 
Cykelrensning 
EFS har nu rensat ut ett 20-tal 
omärkta cyklar ur cykelförråden. 
Om du saknar din cykel finns det 
chans att få tillbaka den då de 
lagras i ett par månader i 
undercentralen. Kontakta i så fall 
EFS eller styrelsen. 
 
Månadsavgifterna 
Det visar sig ha varit lite 
förvirring om månadsavgifterna 
ändå. Ett 20-tal medlemmar 
hade missat antingen månads-
avgiften eller p-platshyran och 
har därför fått påminnelser från 
Fastum. Se till att betala dem och 
se även över överföringar etc till 
nästa månad så slipper vi extra 
administration.  

 

Dräneringsupphandling 
Föreningens upphandling av 
dräneringsarbeten fortsätter i 
egen regi och i dagarna kommer 
ett antal anbud att trilla in. Då det 
är svårt både för förening och 
entreprenör att bedöma jobbets 
omfattning kommer vi starta med 
framsidan och gavlar på länga 13 
som en testlänga före sommaren 
och sedan fortsätta med längorna 
15, 18, 20 efter sommaren. 
Närmare information delas ut i 
god tid innan arbetena sätts  
igång. 

 
Passa gärna på att titta på prov-
trappan som ligger utanför tvätt-
stugehuset. Vi har försökt att få 
till en trappa som är så nära 
originalet som möjligt och 
förvånande nog är den faktiskt 
billigare än de konsoltrappor som 
använts vid tidigare trappbyten. 
 



 

 
Ny styrelse 
Vi har en ny styrelse där Dan 
Ljunqvist och Simon Törnvall är 
nya medlemmar. Även valbe-
redningen (Pellan Krusten 
Thumser, Erik Brijker och Karin 
Hanze) samt föreningsrevisorn 
(Camilla Lindquist) är nya på sina 
poster. För ansvarsområden, se 
kontaktlistan på nästa sida. 
 
Ny hemsida 

 
 
Föreningens hemsida har fått sig 
en uppfräschning och till stora 
delar nytt innehåll. Klicka dig 
gärna igenom: 

www.bolinderbyn.se 
och se om du saknar något eller 
om du hittar fel. Alla synpunkter 
mottages tacksamt. Lösenordet 
till den skyddade medlemsdelen 
är - (utan ""). 

 
Ny tvättmaskin 

 
Vår trotjänare den gula tvätt-
maskinen har bytts ut efter mer än 
18 års tjänst. Just nu visas 
tvättstugan för hugade entre-
prenörer inför sommarens stora 
renovering. 
 
Gratis jord 
Vid Trimvägen högst upp i byn 
ligger en hög jord, dumpad där av 
okänt företag. Vi vill bli av med 
den så det är bara att förse sig till 
planteringar och rabatter 
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Kontaktlista 

För felanmälan och fastighetsskötsel, kontakta EFS AB: 
 

Enklast är att ringa vår fastighetsskötare Malin Aaraas direkt 
Måndag - torsdag, 7-16 samt fredagar 7-14 

070 - 311 68 84 alt. 070 831 24 31 
 

Andra kontaktmetoder är: 
Kundtjänst, vardagar 8 -17: 08 580 119 50 

Felanmälan på nätet: www.efsab.se 
 

Jourtjänst (alla övriga tider för akuta fel): 0708 39 14 79 

För frågor om föreningen, maila helst till: info@bolinderbyn.se 
 
Det minskar styrelsens arbetsbelastning och ger generellt sett bättre 
och mer exakta svar. Annars nås styrelsen per telefon: 

Om föreningen, underhåll 
och ombyggnader 

Per Lindestam, ordförande 0707 - 88 64 06 

Lägenhetsöverlåtelser, IT Jörgen Westman 0708 - 86 23 81 

Ekonomi Angélica Levin, kassör 0739 - 83 26 61 

P-platser Stefan Flender 0702 - 89 58 30 

Nyckelärenden Simon Törnvall 0723 - 95 48 93 

Föreningslokalen Farideh M. Eblaghian 0706 - 87 49 09 

Trädgård Myra Beckman, vice ordf. 0762 - 43 42 88 

Miljö & avfall Dan Ljungqvist 0735 - 75 77 24 

Tvättstugan Kerstin Lindström 0707 - 13 22 02 

 


