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 Ny Styrelse 
Vid stämman den 16:e maj 2019 valdes en ny styrelse som består av följande 
personer: 
Lennart Alfons, ordförande 
Gunnar Fernström, vice orförande 
Ludvig Hult, sekreterare 
Jens Dressler, ledamot 
Jan Olivecrona, ledamot 
Sundiata Owens, ledamot*  
Agneta Christiernsson, suppleant  
 
*Sundiata Owens har avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen. 

 
 

OVK besiktning 
OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll är ett myndighetskrav som föreningen 
och styrelsen ej har någon kontroll över.  
Då företaget OVK-center ej fick tillgång till samtliga lägenheter vid ordinarie 
besiktning i mars 2019 måste vi göra ett nytt försök att besikta de resterande 
lägenheterna. Detta kommer att ske efter sommaren. Avisering kommer att ske i 
god tid innan uppdraget påbörjas. Om ni inte är hemma glöm ej att lägga 
nyckel/nycklar i nyckeltuben. 
Som tidigare aviserats kommer de lägenhetsinnehavare som ej gav tillträde till 
lägenheten vid ordinarie OVK-besiktning att faktureras för den extra besiktning 
som nu måste göras på grund av myndighetskrav.   
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Q-park Parkering på gården 
Det är ej tillåtet att parkera på gården. 
Det är endast tillåtet att lasta av/på fordon och då gäller 6-minuters regeln det vill 
säga att om ingen aktivitet sker vid fordonet så anses fordonet parkerat. 
Tänk på att det även kan vara störande för boende på de nedre våningarna undvik 
därför transporter till och från entréerna på tidiga morgnar, kvällar samt nätter. 
Q-park kommer att öka bevakningen av innergården 
 
 
Cykelrum i höghuset 
Det börjar bli trångt i höghusets cykelrum. Många av de cyklar som står i 
cykelrummet är i obrukbart skick. Styrelsen tror att en hel del av dessa cyklar har 
tillhört personer som har flyttat. Styrelsen avser att rensa ut de cyklar som 
troligen inte har någon ägare som bor i vår förening. Styrelsen avser att starta 
rensningen efter sommaren. I slutet av sommaren kommer mer information om 
hur detta ska gå till.  
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Slutligen önskar styrelsen alla våra 
boende en riktigt God och Glad Sommar  
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 


