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Rapport från stämman
Föreningen årsstämma hölls den 10 januari i
Tenstakyrkan. Som vanligt gick vi igenom

verksamhetsåret och fattade beslut om ekonomi, verksamheten och styrelsens arbete samt
ansvarsfrihet för styrelsen.
Några
lämnade
styrelsen,
Anna
Lönnqvist
lämnade
efter
många år,
tack Anna
för alla
dessa år,
AthanaAristoula ”Toula” Gartziou
sios Karipidis och
Kerim Yurakci har flyttat under året.
Vi valde en ny
styrelse, den här
gången blev flera
nya invalda. Tre
nya suppleanter
Ninos Shahin,
Dalodise Kaja
och Thomas
Adayson
Ninos Shahin

feb 2017

Toula Gartziou gick upp från suppleant till
ledamot och är vår nya sekreterare.
Vi valde också ny revisor i föreningen, Ercan
Adayson och även
ny auktoriserad
revisionsbyrå,
Deloitte AB.
På frågestunden
efter stämman
diskuterades våra
miljöhus och sopsortering, andrahandsuthyrning
och vikten av att
våra regler efterlevs.
Dalodise Kaja

Det framfördes också
önskemål om
en föryngring
av styrelsen,
de tre nya i
styrelsen tillhör alla den
yngre generationen!
Protokoll från
stämman
finns tillThomas Adayson
gängligt på
Vicevärdsexpedetionen, det finns också på vår hemsida.
www.sotingeplan.se

Behöver du extra förråd?
Just nu har vi några förråd lediga och det går
bra att hyra. Förråden är av den enkla modellen med nätväggar och hänglås. Är du intresserad? tag kontakt med vicevärden så får
du hjälp.

Parkering ute och inne
Vi har just nu stor omsättning av parkeringsplatser i garaget. Det innebär att kön har kortats rejält. Är du intresserad av att hyra garageplats så hör av dig till vicevärden och ställ
dig i den korta kön. Du vet väl att du har tillgång till biltvätten i garaget när du hyr garageplats.
Efterhand
som bilar
flyttas ner till
garaget så
blir det också
blivit lättare
att få en plats
på parkeringsdäcket.

Något skumt är det

Föreningen har avtal med ett företag som styr
värmen. De har referensmätare i sex lägenheter samt termostatgivare för utetemperaturen.
Dessa uppgifter styr hur varmt vattnet till elementen i våra bostäder skall vara. Enligt vårt
avtal ska vi ha 20-21ºC.
Våra värmeelement har en
termostat monterad och som
regerar elementet beroende
av hur varmt det är bostaden.
Den här termostaten kan
”hänga” sig och fastnar i ett
läge, för att råda bot mot
detta är det bra om du ”motionerar” termostaten någon
gång per år. Det gör du enklast genom att vrida termostaten fram och tillbaka några
gånger.

Vi har under vintern haft olovliga besök i källare. Det har vart tillhåll, förmodligen övernattning, av några objudna gäster. Man har
tillgång till en dörrbricka. Det finns anledning
att tro att det förekommit viss handel med narkotika. Polisen är informerad.
Det är viktigt att vi håller reda på var våra
dörrbrickor finns. Om du tappar en bricka så
kan vicevärden göra den tappade brickan oanvändbar, det gäller bara att veta vilken bricka
som är förlorad. Du som tappat, eller på annat
sätt blivit av med en bricka, tag kontakt med
vicevärden. Tag med alla dina brickor så kan
vicevärden se till att det blir den saknade
brickan som avprogrammeras.
Något skumt har det också varit på gatan, Sotingeplan 26-42. Det har stått avregistrerade
bilar, skrotbilar och bilar som bytt ägare på
gatan. Tillsammans med parkeringsboaget och
polisen har vi lyckats rensa bort dessa. Risken
finns att de kommer tillbaka så håll ögonen
öppna och informera polisen om ni ser några
oegentligheter.

Ett annat problem är att det
kan bli luft i elementen. Om
du känner med handen på elementens överkant
från ena sidan till den andra och det känns
kallt i ena ändan så har det förmodligen samlats luft där. Det finns en luntningsventil där

Har du kallt i din lägenhet?

Alla frågor och funderingar om föreningen
kan ni komma till vicevärden med. Expeditionen är öppen varje helgfri måndag kl.
17:30–19:00. Sotingeplan 56. Tel. 760 03 12
eller 070 3267150. Du kan också nå vicevärden och styrelsen på mail:

Det är många som tycker att det är kallt i lägenheten. Det kan bero på många orsaker.
Värmen är beroende av hur många personer
som bor och vistas i bostaden, om man är
hemma om dagarna, lagar man mat i bostaden
o.s.v.
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luften släpps ut. Det får du göra själv om känner att du vet hur man gör. Var noga med att
stänga ventilen, så noga så det inte droppar på
golvet.
Om det är dragit vid fönster och balkongdörr
så kontrollera tätningslister så de är hela och
fräscha, annars ska du byta mot nya.

