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Nya stadgar 

Arbetsgruppen för våra nya 

stadgar tog julledigt och hann inte 

riktigt få till ett slutgranskat 

förslag och kallelse i tid för att ha 

en extrastämma den 20 januari 

som tidigare sagts. Istället blir 

extrastämman den 11 februari. 

För nya stadgar behövs nämligen 

beslut av två medlemsstämmor 

och det är bra att ha lagom med 

tid mellan extrastämman och det 

ordinarie mötet som brukar 

infalla i början av april. 

 

Kallelse, det nya stadgeförslaget 

och en beskrivning av vad som 

ändrats kommer ca två veckor 

före stämman. 

 

Småstölder 

I tvättstugehuset har det skett en 

del märkliga stölder: En nät-

adapter till fiberdosan i hallen  

försvann och även kylskåpet i det 

gamla styrelserummet har fått 

fötter (!). Var gärna lite upp-

märksam på utomstående och är 

det du som ”lånat” dessa saker, 

lämna tillbaka dem så snart du 

kan. 

 

 
Halkbekämpning 

De senaste dagrana har det varit 

extremt halt i omgivningarna. 

EFS gör sitt bästa för att 

halkbekämpa men sanda gärna 

själv om det skulle behövas. 

Yngre medlemmar får gärna 

tänka lite extra på sina äldre 

grannar. Sand finns i sandlådorna 

längs Bolindervägen. 

 

Tänk dock på att inte salta på 

våra trappor; salt är betongens 

värsta fiende och livslängden på 

trapporna förkortas dramatiskt 

om de utsätts för salt. 

 

Renoveringar 

Tyvärr har vi i Bolinderbyn med 

jämna mellanrum fukt- och 

andra skador som beror på 

felaktigt utförda renoverings-

arbeten. Tänk därför på att alltid 

använda hantverkare med alla 

nödvändiga godkännanden och  



 

 

även på att alltid ansöka om lov 

från styrelsen för renoveringar. 

Man behåller ansvaret för ”sina” 

renoveringar även om man 

flyttar från föreningen så man 

kan bli skadestånddskyldig om 

något går fel. En typisk fuktskada 

i ett badrum går på 150 000:- så 

det kan bli dyrt att fuska. 

Blankett för renoveringar finns 

på: 

http://www.wp.bolinderbyn.se/

bygga-om/blankett/ 

 

 
Kompostpåsar 

Det sopsorteras flitigt i Bolinder-

byn och kompostpåsarna går åt i 

en rasande takt. Nya finns 

normalt sett att hämta i mangel-

rummet i tvättstugan. Är det slut 

där finns det även i snickar-

rummet en våning ner. 

 

Fartgupp 

Många har hört av sig till 

styrelsen om att fartguppen 

önskas tillbaka. Styrelsen har  

 

vidarebefordrat detta till komm-

unen men föreningen räknas 

märkligt nog bara som en röst. Så 

är du intresserad av att få tillbaka 

guppen, skapa en folkstorm 

genom att höra av dig till 

kommunen: www.jarfalla.se 

 

P-platser 

Styrelsen håller just nu på att gå 

igenom alla avtal för att se att 

gamla och nya p-platser stämmer. 

Får du ett avtal i brevlådan som 

känns fel kontakta Kerstin i 

styrelsen. 

 

Kalender 

11 feb – Extra medlemsstämma 

17 feb – Nästa styrelsemöte 

24 mars – Mars styrelsemöte 

9 april – 2015 års medlemsstämma 
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