
 
 
 

 

Sommartider hej hej..! 
Välkommen nya styrelsen 
På föreningsstämman i maj valdes en ny styrelse som ser fram emot en spännande 
mandatperiod. Avgående styrelsemedlemmar tackar och tackas för ett bra jobb föregående 
period!  

Jessica Lindberg - Ordförande Svetlana Annenkova - Ekonomiansvarig  
Mats Åkesson - Underhållsansvarig Sussi Wesström - Boende- och miljöansvarig 
Ida Sandberg - Sekreterare Fredrik Sandberg - Suppleant  
Jan Skärdin - Suppleant Daniel Blomgren - Suppleant 
Mia Öhrnell - Valberedning Steve Dahlfors - Valberedning 

Höjda avgifter till följd av felsortering 
Sen första maj sorterar vi matavfall i de bruna kärlen i soprummen. Nya påsar finns i 
behållare på väggen. I sophuset på Dalbovägen 6 finns även sortering för batterier och 
glödlampor. Släng INTE glas, metall, plast, tidningar och kartong i hushållssoporna. Detta 
medför högre kostnader för sophanteringen som leder till att vi behöver höja våra 
månadsavgifter för att klara av kostnaderna. Sortera rätt för miljön och planetens skull! 

Förenkla betalningen av månadsavgiften  
Om du vill kan du lägga in din avgift som en stående överföring varje månad, skriv då ditt 
interna 4-siffriga lägenhetsnummer som står på ditt lägenhetskontrakt.  

Var får vi parkera?  
För allas trevnad informera era gäster om var de får/EJ får parkera. Tyvärr har bilar vid flera 
tillfällen parkerats vid papperscontainern vid Strandvägen, trots en “Parkering 
förbjuden”-skylt. Flera medlemmar kan pga detta inte parkera på sina platser. Det är ej tillåtet 
att parkera på innergården på Dalbovägen 6. Gästparkeringar utreds. I dagsläget är Gåsens 
platser tillgängliga från kl. 21.00 fredagar till kl. 06.00 måndagar. 

Har du synpunkter på städningen i våra trapphus?  
Hör av dig till vårt städbolag “Städhuset” på 08-464 70 00 om du har feedback att ge.  
 
Direktreklamen… 
...från Sollentuna Direktreklam 
kommer att sägas upp enligt beslut på 
föreningsstämman. Reklam från 
Posten kommer som vanligt.  
 
Släng fimpar i papperskorg 
För allas trevnad, om du röker på 
området, plocka med dig fimparna. 
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