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Föreningsstämma 9 juni 

2015 års föreningsstämma hålls tisdagen den 9 juni kl 19. Lokal meddelas i samband med kallelsen. 
Kallelse med dagordning och årsberättelse delas ut två-fyra veckor innan stämman. Eventuella 
motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan stämman för att hinna beredas. 

Info om skötsel av värmepannan 

På förekommen anledning uppmanar vi alla medlemmar att noga följa de instruktioner för 
regelbundet underhåll av värmepannan som finns i användarhandledningen (ligger på hemsidan). En 
särskild påminnelse till boende i radhusen om att även rengöra vattenlåset som sitter under pannan i 
anslutning till spillkoppen (i grändhusen finns i stället vattenlås i tvättstugans golvbrunn). Igensatt 
vattenlås medför att vatten rinner ut på golvet och leder till onödig misstanke om fel på pannan. 
 
OBS! En felaktig instruktion har tidigare delats ut av styrelsen om att rengöra kondensslangarna med 
hjälp av en pet-flaska med varmvatten och diskmedel som man pressar upp i slangen. Den metoden 
för rengöring kan skada systemet. Styrelsen uppmanar därför alla att slänga ev. sparade 
instruktioner om denna metod och endast rengöra pannan enligt instruktion i 
användarhandledningen. 

Påminnelse om regler för gästparkering 

Styrelsen har fått klagomål på att medlemmar i Tallstigen 2 parkerar på gästparkeringarna i området. 
Därför kommer en påminnelse om att gästparkeringar i området inte ska användas av boende utan 
är till just för gäster som besöker oss. Har ni behov av en extra parkeringsplats finns möjlighet att 
hyra parkering av Brf Tallstigen 1. 

Blåbärsslingan på Facebook 

Samfälligheten har startat en Facebook-grupp för oss boende på Blåbärsslingan. En bra och snabb 
kanal för att dela information. Du som vill vara med söker upp gruppen Blåbärsslingan och klickar på 
Gå med i grupp. 

Nya medlemmar 

På Blåbärsslingan 59 har Therese och Christian Lund flyttat in. Välkomna! 
 
Hälsningar styrelsen 

 
Ordförande Carl-Johan Friman Blåbärsslingan 2  070-231 77 30 calle.friman@gmail.com 
Sekreterare Johan Fridegren Blåbärsslingan 45  070-652 42 42 johan@fridegren.se 
Kassör Alexander Enstedt Blåbärsslingan 17 070-620 99 66 alexander.enstedt@gmail.com 
Ledamot Johan Grauers Blåbärsslingan 41 070-672 52 85 johan.grauers@teknikforetagen.se 
Suppleant Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
Suppleant  Niklas Odsäter Blåbärsslingan 55 070-572 35 10 niklas.odsater@impal.se 
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Ps. Du har väl inte missat att skaffa inloggningsuppgifter till medlemssidorna på hemsidan? 
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