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På stämman i maj valdes fem ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant.  

 

Ordinarie ledamöter: 

Bibbi Bodensjö, Magnus Eknor,  Shora Minaei, Ylva Sjöblom och Helena Holmberg.  

Suppleant: Babak Mehrabadi. 

Vi har nu påbörjat vårt arbete och kommer löpande att informera er om vad som är på gång i 

föreningen. 

 

Nya inpasseringssystemet: 

Vi beklagar att installationen i samtliga portar tagit längre tid än beräknat. Enligt BAXEC som 

sköter installation och drift ska det dock inte dröja länge innan det är klart. 

 

Nytt utseende på hemsidan: 

Arbete har påbörjats för att förnya och förbättra informationen på föreningens hemsida. Den 

nya sidan kommer att vara enklare att administrera än den nuvarande. Det gör att styrelsen 

enklare kan hålla den uppdaterad och fräsch. Målet är att den nya sidan tas i bruk runt 

årsskiftet. 

 

Kollektivt bredband: 

Inom styrelsen pågår arbete med att ta fram förslag till medlemmarna angående 

kollektivavtalat bredband. Offerter har tagits in från olika aktörer och syftet är att så 

småningom kunna presentera ett billigt och bra förslag som medlemmarna får ta ställning till.  

 

Tvättstugorna: 

Under en period hade vi stora problem med avfuktarna i torkrummen. Dessa är åtgärdade. Dock 

finns problem kvar i form av mögel på väggar/tak i torkrummen. Detta ska åtgärdas inom kort, 

storstädning är beställd. 
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Sophantering: 

På förekommen anledning vill vi påminna om att sopkärlen på gården enbart är till för 

hushållssopor. Alla sopor som slängs där ska vara förpackade i knuten påse. Inget avfall får 

lämnas på marken utanför kärlen.  

 

Tidningar kan lämnas i kärl i källaren på Centralvägen 19 respektive Skytteholmsvägen 22. 

 

Återvinning avseende glas, plast, metall och kartong finns dels på Skytteholmsvägen, 

parkeringen vid Malins Kiosk, samt på parkeringen nära Circle K. Kärl för glödlampor, små 

elapparater och batterier finns i Solna Centrum, vid ingången närmast kommunhuset.  

 

Solna Stad har även en mobil miljöstation. Den finns på Solnaplan (torget nära fontänen) 

helgfria torsdagar mellan kl 1700-1730 enligt info på www.solna.se 

 

Gården: 

En arborist ska anlitas för att se över våra träd på baksidan. Vi återkommer med mer 

information om det när vi tagit del av deras rekommendationer. Inga omfattande åtgärder 

rörande träden kommer att vidtas utan att medlemmarna får chans att yttra sig.  

 

 

Mvh, 

Styrelsen /  

Helena Holmberg 
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