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Våren är äntligen här på allvar, föreningens 
årsstämma har hållits, vårstädningen väntar 
liksom sommarens härliga dagar fyllda av sol 
och ledighet. Här kommer också föreningens 
informationsblad fyllt med information. 
Varsågod! 
 
Föreningens styrelse 
Föreningens årsstämma har hållits och efter det 
konstituerande sammanträdet ser den nya 
styrelsen ut såhär:   
Ordinarie ledamöter: Roberth Nordberg, Sune 
Sundling, Kristina Naréus, Per-Olof Torneus, 
Maj-Lis Kristensen, Kent Ljungblahd och 
Rickard Abrahamsson. 
Suppleanter: Tomas Höber, Christina Viklund, 
Jörgen Widinghoff, Jessica Engberg Åberg, 
Malin Moström. 
Revisorer och revisorssuppleant: Margareta 
Andersson, Lena Persson och Ulf Jansson. 
Valberedning: Jonas Fjellström och Tomas 
Bäck. 
 
Gårdsansvariga i föreningen 
Föreningens gårdsansvariga har nu utsetts och 
följande personer ska du kontakta på din gård 
när problem uppstår: 
Gård 1: Roberth Nordberg, Ostvägen 21C 
Gård 2: Per-Olof Torneus, Ostvägen 39   
Gård 3: Jessica Engberg Åberg, Ostvägen 57, 
och Kent Ljungblahd, Ostvägen 69A. 
 
Framtidsprojekt i föreningen 
Vid årsstämman informerade den avgående 
styrelsen om eventuella framtida projekt för 
föreningen som bergvärme, ombyggnationer 
av tvättstugor, varmgaragelänga och ytterligare 
system för energibesparing. Mer om detta 
kommer framöver.   
 
Vårstädning 
Helgen 20-22 maj är det dags för vårstädning i 
föreningen. Du väljer själv när du vill göra din 
insats. Arbetet avslutas med att föreningen 
bjuder på varm korv med bröd på gård 3 sön-
dagen 22 maj klockan 13.00. Välkomna! 
 
Vårsyn av föreningens ytor 
Den 26 maj kommer årets vårsyn av före-
ningens ytor att genomföras. Detta görs med 
representanter från styrelsen och Riksbyggen.  

Vårsynen genomförs för att få en överblick av 
eventuella skador som uppkommit under 
vintern snöröjning. 
 
Inglasningar av låghusen 
Efter diskussioner med byggnadsnämnen har 
nu föreningens ritningar över inglasningar av 
låghusen uppdaterats och lämnats in för beslut. 
Mer information kommer. 
 
Städavtalet 
Föreningen har efter genomgång av städavtalet 
beslutat att skriva ett nytt ettårigt avtal med 
ISS som tidigare skött föreningens trapp-
städning. Regelbundna utvärderingar av arbetet 
kommer att ske under året. 
 
Uppsättning av farthinder 
Tyvärr är det många som kör alldeles för fort 
inom föreningens område. Därför har styrelsen 
beslutat om att fler farthinder ska köpas in och 
sättas upp i hopp om att hastigheten sänks. 
 
Uthyrning av uppställningsplats för husvagnar 
Styrelsen har beslutat att upplåta en mindre 
parkeringsyta intill varmgaragelängan för 
husvagnar. Tre platser finns och dessa kan 
hyras på årsbasis. Mer information om detta 
lämnas av ordföranden Roberth Nordberg. 
 
Gäst- och boendeparkeringarna  
Som dagstidningarna redan information om har 
Stiftelsen Bostaden infört betalning på sina 
gästparkeringar, bland annat på Södra Slev-
gränd på andra sidan Ostvägen. Resultatet av 
detta visar sig nu i vår förening. Slevgränds 
besökare parkerar hos oss för att komma ifrån 
betalningen och vår förening kan inte erbjuda 
parkeringsplatser för våra egna besökare.  
 
Styrelsen har diskuterat frågan och kommit 
fram till att införa betalparkering med samma 
prissättning som Stiftelsen Bostaden, nämligen 
fyra kronor per timme och 30 kronor per dygn.  
Detta kommer att införas inom kort och 
omskyltning kommer att ske. 
 
Betalningen för parkering kommer att ske med 
Parkster, alltså via mobilen. Ett tips, får du 
gäster så bjud dem på parkeringen! 
 
Mer information om betalparkeringen lämnas 
av ordföranden Roberth Nordberg. 
 
Föreningens hemsida 
Mellan informationsbladen hittar du aktuell 
information på föreningens egen hemsida, 
www.homyran.se 
 
Slutligen till er alla, ha en riktigt fin sommar 
fylld med lata dagar i solen. 
 


