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Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma 
den 22 april 2015. Vid stämman behandlades 
bl.a. styrelsens årsredovisning, revisorernas 
berättelse, resultat- och balansräkning samt 
föreningens resultat. Styrelseledamöterna 
beviljades ansvarsfrihet av stämman. 
 
Efter stämman har styrelsen och övriga 
förtroendeposter följande sammansättning: 
 
Styrelse 
Ordinarie ledamöter 
 
Bo Regnlin - ordförande 
Jeanette Lindgren Dahlin - vice ordförande 
Sofia Springare - sekreterare 
Alicia Johanzon 
Göran Lostig 
Ola Thored (utsedd av HSB Stockholm) 
 
Revisorer 
Revisor 
 
Björn Jönsson (föreningsvald) 
Bo Revision AB (utsedd av HSB Riksförbund) 
 
Revisorssuppleant 
 
Mari Fjällborg (föreningsvald) 
 
 Valberedning 
 
Göran Sundén - sammankallade 
Claes Thörnblom 

 
Distriktsombud 
Ordinarie 
 
Gunnar Levin 
Jeanette Lindgren Dahlin 
Göran Lostig 
Bo Regnlin 
Göran Sundén 
Claes Thörnblom 
Sofia Springare 
Mari Fjällborg 
  
 

ÖPPET HUS 
 
 
 
 
Onsdagen den 27 maj, kl. 18.00 – 19.00, 
har du möjlighet att träffa representanter från 
styrelsen och förvaltaren om du har frågor eller 
synpunkter kring allmänna frågor om 
föreningen. 
 
Plats: Förvaltningskontoret, Infanterigatan 5, bv. 
 
 

FIBER 
 

 
 
Styrelsen har under februari genomfört en enkät 
om boende är nöjda med Com Hem eller ej. 
 
Det inkom totalt 319 svar (av möjliga 746) varav 
223 uttryckte sig vara nöjda med Com Hem. 87 
var inte nöjda med Com Hem. Angivna skäl 
varierar stort alltifrån tekniska problem till att 
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man önskar konkurrens. 9 svarade varken ja 
eller nej. 
 
Med anledning av enkäten har styrelsen 
omprövat sitt tidigare beslut att avvakta och har 
därför beslutat fortsätta med utredning om 
etablering av fiber som ett parallellt nät till Com 
Hem. Till sin hjälp kommer styrelsen involvera 
utomstående person/er med specifik 
kompentens i frågan. 
 
 

INGLASNING PISKALTANER 
 
Styrelsen har beslutat att inglasa alla piskaltaner 
på höghusen för att skydda och hindra 
vattenskador på vindar/bjälklag/underliggande 
lägenheter. 
 
Arbetet kommer att utföras av TN Inglasningar 
och ske under våren/sommaren 2015. 
 
 

FÖNSTER 
 
Under april månad sker fördjupad 
fönsterinventering och statusbedömning av 
fönster i de olika husen och i olika lägen. Under 
mitten/slutet av maj beräknas rapporten vara 
föreningen tillhanda och därefter avgörs hur 
fortsatt arbete sker. 
 
 

BALKONGER 
 
Det har nu utkristalliserat sig att den lämpligaste 
åtgärden, med hänsyn tagen till livslängd och 
ekonomi, är helomgjutning av balkongerna. 
Dock kvarstår vissa tekniska fråga att få svar på 
samt om alla husen skall åtgärdas samtidigt eller 
inte, då vissa av husens balkonger inte levt ut sin 
fulla livslängd.  
 
 

GARAGEPORTAR 
 
Föreningen kommer att låta måla om alla 
garageportar, tillhörande sidoväggar, dörrar 

under sommarhalvåret 2015. Berörda 
hyresgäster kommer att aviseras separat. 
 
 

UTRYMMNINGSBELYSNING 
 
 
 
 
Vid skrivandes stund har merparten av all 
utrymningsbelysning installerats och skall vara 
klart senast 31 maj. 
 
 

NY GÅNGSTIG 
 

 
 
Den upptrampade gångvägen på gräsmattan 
mellan D- och E-husen (Infanterigatan 7-11 och 
1-5) håller på att anläggas permanent. 
 
 

SPILL- OCH DAGVATTENLEDNING 
I MARK 
 

 
 
Bakom B-huset (Infanterigatan 21-29) kommer 
spill- och dagvattenledningarna i marken ut till 

Nytt cykelställ 



 

 

kommunens ledningsnät att läggas om under 
våren 2015. Detta innebär stora grävnings-
arbeten med följd att en del p-platser och även 
tillgängligheten till flera garage berörs. Separat 
avisering kommer i god tid ske till berörda 
hyresgäster. 
 
 

GROVSOPSCONTAINER 2015 
 

Bildkälla: www.sita.se 

Grovsopscontainrar kommer att finnas 
uppställda i parkrondellerna Infanterigatan 7 
och 23 följande datum: 

 

 23-24 maj 2015 

 19-20 september 2015 
 

Boende (ej företag, kommun etc) har där 
möjlighet att slänga grovsopor. Byggavfall, t.ex. 
efter lägenhetsrenoveringar, är inte tillåtet att 
slänga i containrarna. Det är inte heller tillåtet 
att slänga bildäck. Kartonger skall heller inte 
slängas i grovsopscontainern utan slängas i 
miljöstationen längst ner på Infanterigatan.  
Elavfall skall lämnas i elavfallsrummet på 
Infanterigatan 6.  Kyl, frys, golvdiskmaskiner och 
spisar får inte slängas i elavfallsrummet, utan 
skall transporteras till återvinningsstation av 
boende själv. 
 

Tyvärr ser vi en tydlig trend att boende dumpar 
grovsopor i husens allmänna utrymmen som 
t.ex. vinds- och källargångar, cykelrum och 
tidningsrum. Detta är tyvärr ett ökande problem 
med stora kostnader som följd. Vi uppmanar 
alla boende att sluta dumpa saker i de allmänna 
utrymmena.  

 
 
 
 
 
 
 
 

HJÄRTSTARTARE 
 

 
 
Förvaltningskontoret på Infanterigatan 5 har 
utrustats med hjärtstartare och personalen är 
utbildade i användandet av denna samt hjärt- 
lungräddning. 
 
 

NOSTALGI I BILDER 
 

 
 

 

  
 

C-huset (Infanterigatan 13-19) 

B-huset (Infanterigatan 21-29) 

http://www.sita.se/


 

 

 

 
 

 
 
 
Styrelse och förvaltning 

D- och C-husen (Infanterigatan 7-11 och 13-19) 

D-huset (Infanterigatan 7-11) 


