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Positivt besked vid kontroll av ventilation och fukt på vind 

Som styrelsen berättade i förra nyhetsbrevet planerade vi att följa upp hur ventilationen på vindarna 
klarar att leda bort fuktig luft. Vi anlitade Skadeteknikgruppen AB för detta och gjorde 
stickprovskontroll på fyra vindar. Besiktningen visade att vindarnas ventilation fungerar som den ska 
och att ingen onormal fukt finns.  

Påminnelse om stämma den 13 maj 

Tisdagen den 13 maj kl 19 är det dags för stämma i Brf Tallstigen 2. Lokal: Älta kyrka. Kallelse och 
handlingar har delats ut i dagarna. Med kallelsen finns en proposition från styrelsen gällande 
beslutsunderlag inför ett eventuellt framtida friköp. Observera att det inte handlar om omröstning 
kring friköp utan bara om ett steg på vägen mot att ta fram beslutsunderlag.  
 
Vid stämman ges tillfälle till övriga frågor och information ges av styrelsen om status för uppdraget 
från stämman 2013 att ta fram mer fakta kring möjligheten till friköp av lägenheterna. 

Åtgärder efter yttre besiktning 

Den 26 april gjorde styrelsen tillsammans med Älta Mark & Bygg AB yttre besiktning av våra hus. Våra 
hus börjar nu bli några år och en och annan åtgärd behövs. Bland annat behöver byte av staket 
mellan parkeringarna och vid carportarna ske. En annan åtgärd gäller målning av vissa förråd. En lite 
större åtgärd gäller ett antal söderväggar där solen påverkar extra mycket och en del panel kommer 
att behöva bytas och målning ske.  Byte av staket hoppas vi ska kunna ske inom en snar framtid, 
övriga åtgärder kan dröja något.  Hör av er till styrelsen om ni har frågor. 
 
 
 
Vårhälsningar från styrelsen 

 
Ordförande Carl-Johan Friman Blåbärsslingan 2  070-231 77 30 calle.friman@gmail.com 
Sekreterare Richard Granlund Blåbärsslingan 59  070-313 63 64 richard.granlund@telia.com 
Kassör Alexander Enstedt Blåbärsslingan 17 070-620 99 66 alexander.enstedt@gmail.com 
Ledamot Johan Bogren Blåbärsslingan 16 0709-32 11 07 johan.bogren@spray.se 
Suppleant 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 
 
www.tallstigen2.se  
info@tallstigen2.se  
 
Ps. Du har väl inte missat att skaffa inloggningsuppgifter till medlemssidorna på hemsidan? 
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