
 

 

 

 

 

 

 

 

34:ans årsstämma 26/11 2014 
Årsredovisningen 1 juli 2013 - 30 juni 2014 gicks igenom under ledning av stämmans 

ordförande Hans Carlsson från Riksbyggen.  

Av årsredovisningen framgick bl a att föreningens ekonomi är god.  

 

Konstituerande styrelsemöte 

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande:  

Kurt Svensson, ordförande Tunnlandsg. 14 

Hans Lindström, v.ordf. Orkesterg. 21  

Viveca Pettersson, sekr.  Tunnlandsg.12 

Folke Ahlström, ledamot Orkesterg. 17 

Christer Hertzman. suppl. Tunnlandsg. 18 

Daniel Johansson, suppl. Konsertg. 11 

Marie Abrahamsson, suppl. Orkesterg. 13 

Roger Ljungberg, förvaltare Riksbyggen 
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Var god vänd 

Styrelsen önskar  

God Jul och  

    Gott Nytt År! 

2014-12-18 

Årgång  14 nr  4 



 

 

 

 

 

 

                  Julklappspapper 
När julklapparna är öppnade ska du slänga pappret 

 i pappersåtervinningen  

( Konsertgatan eller Soprangatan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgranar  
När du dansat färdigt runt granen kan du lägga den till höger om 

grinden vid övre parkeringsdäcket.  

 

Odlingslotter. 

Intresset för odlingslotterna har varit stort. Alla som visade  

intresse (25 st) kommer att bli tilldelade en lott. Detta kommer 

att ske i mars månad, samtidigt som trädgårdsmästaren kommer 

att ge praktiska råd 

 

 

Tapetbord och borrmaskin för utlåning 
Ni vet väl att det finns tapetbord och slagborrmaskin (Hilti) att 

låna.   

Kontakta fasighetsskötaren 49 24 49. 



 

Balkonginglasning 
Styrelsen har fått in 23 intresseanmälningar till samordnad upphandling av balkonginglas-

ning. Med detta som grund har vi tagit in anbud och av dessa valt ut samma entreprenör som 

tidigare, Windoor. Anbudet ligger på 19.500 kronor per balkong med en gavel och 21.500 

med två gavlar. Till detta kommer en startavgift för byggnadslov till byggnadsnämnden och 

en kostnad för kontrollansvarig. För att hålla dessa kostnader nere kommer föreningen att 

betala startavgift och kontrollavgift gemensamt för samtliga balkonger och sedan fakturera 

lägenheterna separat. Den sammanlagda kostnaden beräknas till  ca 1.000 kronor per inglas-

ning utöver kostnaden till entreprenören. Denne kommer att fakturera själva inglasningen 

direkt till respektive lägenhet. För att gå vidare behöver vi nu en bindande anmälan. 

Bindande anmälan till samordnad upphandling av balkong inglasning: 

 

______________________________________         ______________________ 

Namnteckning                                                                   Läg.nr 

 

______________________________________         ______________________ 

Namnförtydligande                                                          Tel.nr 

 

 

Lägenhetsdörrar i trappuppgångarna 

Styrelsen har fått in 28 intresseanmälningar till samordnad upphandling av lägenhetsdörrar i 

trappuppgångarna. Med detta som grund har vi tagit in anbud och av dessa valt ut Dörrbola-

get. Anbudet ligger på 10.750 kronor per dörr. Dörrarna levereras med tittöga, ringklocka, 

brevinkast, tillhållarlås med fem st nycklar. Vredkåpa (350 kr) kan beställas som tillval. 

Kostnaden  kommer att faktureras direkt till respektive lägenhet. För att gå vidare behöver vi 

nu en bindande anmälan. 

Bindande anmälan till samordnad upphandling av lägenhetsdörr i trappuppgång: 

 

______________________________________         ______________________ 

Namnteckning                                                                   Läg.nr 

 

______________________________________         ______________________ 

Namnförtydligande                                                          Tel.nr 

 

Lägenhetsdörrar på loftgångarna 
Styrelsen har fått in 7 intresseanmälningar till samordnad upphandling av lägenhetsdörrar på 

loftgångarna. Med detta som grund har vi tagit in anbud och av dessa valt ut Dörrbolaget. 

Anbudet ligger på 14.100 kronor per dörr. Dörrarna levereras med tittöga, ringklocka, brev-

inkast, tillhållarlås med fem st. nycklar. Vredkåpa (350 kr) och specialskydd till brevinkast 

(1.500 kr) kan beställas som tillval. Kostnaden  kommer att faktureras direkt till respektive 

lägenhet. För att gå vidare behöver vi nu en bindande anmälan. 

Bindande anmälan till samordnad upphandling av lägenhetsdörr på loftgång: 

 

______________________________________         ______________________ 

Namnteckning                                                                   Läg.nr 

 

______________________________________         ______________________ 

Namnförtydligande                                                          Tel.nr 

 

Ovan angivna priser är inklusive moms. Broschyrer för ovanstående produkter finns att tillgå 

på fastighetsexp. 

 

Ovanstående anmälningar är bindande och skall lämnas senast      

2014-12-30 till styrelsens brevlåda vid fastighetsexpeditionen 

Konsertgatan 13. 


