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Byte till tag för åtkomst till källare och tvättstuga! 

Ytterdörrarna till nedgångarna till tvättstuga och källare Gränby bilgata 14-16 

och Stormgatan 19 kommer fortsättningsvis att låsas med samma tag som 

används till tvättstugorna. För att ta dig in behöver du således ha tag till 

ytterdörren och nyckel till dörren från trappen. Har du inte hämtat ut tag finns 

den att hämta hos vicevärd på expeditionen.  

 

Föreningsstämma 2018 

Ordinarie föreningsstämma genomfördes 2028-04-09. Vid mötet beslutades 

bland annat om styrelse för 2018 och nya stadgar för föreningen. Protokollet och 

handlingarna inför stämman finns för genomläsning på vicevärdsexpeditionen. 

 

Styrelse 2018 

Styrelsen för 2018 ser ut på samma sätt som 2017: 

Styrelsen 2018 

Björn Bylund Ordförande             Ansvar: Ekonomi, avtal och trädgård 

Mikael Johansson Vice ordförande     Ansvar: Ekonomi, försäkringar,    

                   energi/el och bygg  

Rose-Marie Schultze Sekreterare             Ansvar: Trädgård 

Lars Lindfeldt Ledamot               Ansvar: Bygg och energi/el 

Jesper Skoglund Ledamot               Ansvar: Data/IT/hemsida,     
                                                                            bredband/TV och information 
Inger Bertilsson Suppleant                Ansvar: Trädgård 

Lars Våghals Suppleant                Ansvar: Bygg 

Kai Eronen  Suppleant                Ansvar: Bygg 

 

Revisorer 2018 

Sven-Erik Lindén Ordinarie   

Anders Andersson Ordinarie 
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Torbjörn Andersson Suppleant 

Robert Snyders Suppleant 

 

Valberedning 2018 

Bengt Fagerström 

Krister Åkervall 

 

Omläggning av tak och installation av solceller på taken 

Med utgångspunkt i beslut på extra föreningsstämma 2018-02-26 har styrelsen 

fattat beslut om upphandling av takomläggning och installation av solceller med 

start från maj 2018. Arbetet kommer att pågå upp till ett år. Närmare 

information om arbetet kommer kontinuerligt att lämnas via vår projektledare 

Byggstyrning i Mälardalen AB. Delrapport 1 bifogas denna information och 

kommer också att finnas uppsatt i trappuppgångarna.  

 

Slutförande av arbete på gården 

Det arbete som pågått under 2017 med dräneringar, plattgångar, uteplatser och 

planteringar kommer att avslutas med början i maj och beräknas vara klart 

senast till midsommar. Arbetet består av plattläggning, asfaltering och 

nyplanteringar vid Gränby bilgata/Stormgatan 1, dragning av el till uteplatser på 

gården och utplacering av pollare, samt färdigställande av uteplatser ut mot 

Stormgatan och byte av balkongplåtar. Uppföljning av arbetet görs också till 

exempel vad avser gräsplanteringar. 

 

Information från styrelsen 

Information från styrelsen utgår fortsättningsvis via e-post till de medlemmar 

som lämnat e-postadress och till dem som meddelat särskilda behov i 

pappersform. Övriga får vända sig till föreningens hemsida 

http://www.stormen.se/ där samma information kommer att finnas tillgänglig. På 

hemsidan finns också all övrig information från föreningen som ordningsregler. 
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