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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
2007 

 
 
Föreningen höll sin ordinarie föreningsstämma den 
24 april 2007. Vid stämman behandlades bl.a. 
styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse, 
resultat- och balansräkning samt föreningens vinst. 
Styrelseledamöterna beviljades enhälligt 
ansvarsfrihet av stämman. Inga motioner förelåg. 
 
Efter stämman har styrelsen och övriga förtroende-
poster följande sammansättning: 
 
Styrelse 
Ordinarie ledamöter 
 

Gunnar Levin - ordförande 
Claes Thörnblom – vice ordförande 
Ulla Wiklund - sekreterare 
Göran Lostig 
Alicia Johanzon 
Rolf Levin 
Jeanette Lindgren Dahlin 
Thomas Odelius (utsedd av HSB Stockholm) 
 
Suppleanter 
 

Pär Markgren (utsedd av HSB Stockholm) 
 
Revisorer 
Revisor 
 

Björn Jönsson (föreningsvald) 
Bo Revision AB (utsedd av HSB Riksförbund) 
 
Revisorssuppleant 
 

Mikael Stamer (föreningsvald) 
 
Valberedning 
 
Maud Järna - sammankallande 
Bo Sandström 
Benny Bergenstråhle  
 
 

Distriktsombud 
Ordinarie  Suppleanter 
 

Gunnar Levin  Barbro Wiklund 
Claes Thörnblom  Mikael Ondrusek 
Göran Lostig  Bo Andersson 
Ulla Wiklund  Stefan Persson 
Jeanette Lindgren Dahlin Eva Engelsöy 
Rolf Levin  Bo Sandström 
Karin Karlsson Gunnar Mellquist 
Hans Lavin                        Göran Qvennerstedt 
Benny Bergenstråhle               
 
 

FÖRENINGENS HEMSIDA 
 
 
 
 
 
Som föreningen tidigare aviserat i husens entréportar 
har föreningen nu en egen hemsida. 
www.hsb.se/stockholm/pampas 
 
 

GROVSOPSCONTAINER 
 
Som tidigare informerats kommer föreningen att 
ställa upp grovsopscontainrar, den 11-13 maj 2007, i 
parkrondellerna Infanterigatan 7 och 23. Boende har 
där möjlighet att slänga grovsopor som man sparat på 
sig under vintern. Byggavfall, t.ex. efter 
lägenhetsrenoveringar, är inte tillåtet att slänga i 
containrarna. 
 
 

INRE REPARATIONSFOND 

 
 
Har Du som bostadsrättshavare pengar stående på 
inre reparationsfonden? 
 
Du vet väl att Du kan nyttja dessa medel för inre 
reparationer av bostadsrätten som t.ex. målning, 
tapetsering, nya golv, persienner, säkerhetsdörr, 
kyl/frys, spis etc. 

 
VÄND 

HSB Bostadsrättsförening 
PAMPAS i Solna 
Tel 08-279554 
e-post: brfpampas@telia.com 
www.hsb.se/stockholm/pampas 



BESIKTNING AV STAMMAR 
 
Föreningen kommer i år att låta genomföra 
besiktning av radiator-, tappvatten- och 
avloppsledningar. Vi kommer att informera när vi har 
resultatet av besiktningen. 
 
 

MÅLNING YTTERTAKEN 
 

 
 
Under sommarhalvåret kommer all takplåt att målas. 
Vi återkommer med information när arbetet påbörjas 
på respektive hus.  
 
 

INGA FÖREMÅL I TRAPPHUS OCH 
VÅNINGSPLAN 
 
Det är inte tillåtet att ställa föremål som exempelvis 
barnvagnar, cyklar och golvmattor i trapphusen eller 
på våningsplanen utanför lägenheten. Använd 
avsedda utrymmen för barnvagnar och cyklar. För 
mer information kontakta förvaltningskontoret. 
 
 

BAKFICKAN 
 

 
 
Styrelsen har beslutat om nya villkor för nyttjandet 
av Bakfickan. Lokalen får endast hyras kl 12.00 - 
22.00. Senast kl. 22.00 skall lokalen vara städad och 
utrymd. 
 
 
 

MATNING AV FÅGLAR ETC 
 
Även om Du är djurvän – mata inte fåglarna. I alla 
fall inte från bostaden eller på själva marken i 
närområdet kring husen! Fåglarna smutsar ned och 
tappad fågelmat lockar till sig råttor. 
 
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att förhindra 
råttinvasion i föreningen. Det arbetet försvåras om 
Du matar fåglar etc på olämpligt sätt och ställe. 
 
 
Styrelse och förvaltning 
 


