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Information från styrelsen 
 
Ny förvaltare av föreningens ekonomi 
Som säkert några av er noterat kom senaste hyresavierna från Riksbyggen och inte ISS. Riksbyggen 
har förvärvat delar av ISS och däribland ingår ISS Fastighetsekonomi som sköter vår ekonomiska 
förvaltning. Det är ingen egentlig skillnad för vår förening annat än att avierna har en ny avsändare. 
 
Målning av fasader 
Målningen är nu avslutad. Målarfirman har nyligen gjort en slutbesiktning och alla kvarvarande ytor 
ska nu vara målade. Målarfirman ska också ha gjort rent de eventuella färgfläckar som kan finnas på 
marken eller altaner. Det som återstår hos vissa boende är att de bodväggar där växtlighet ligger an 
mot väggen inte är målade. Detta för att inte förstöra era växter. Färg för att själva kunna måla 
färdigt kommer målarfirman att överlämna till dem som önskar. Meddela Bartek eller Johan F 
angående detta. Hör även av er om ni har synpunkter på målningen eller återställandet. 
 
Värmepumpen 
Vi vill påminna om att göra rent spillkoppen till värmepumpen. Slangen som går ned i spillkoppen ska 
rengöras regelbundet för att rensa bort eventuella avlagringar. Skötselanvisningar finns i 
boendepärmen.  
 
Vattenutkastare 
En boende har under året haft en omfattande vattenskada relaterat till vattenutkastare i carport. Fler 
boende har tidigare haft liknande skador. Styrelsen kommer därför att göra en översyn av 
vattenutkastarna inför vintern. Mer info kommer senare. 
 
Vindar 
Styrelsen kommer att under hösten göra inspektion på alla vindar. Detta som en kontroll av taken 
efter målningen samt med anledning av tidigare fuktskador på några vindar. Datum för detta 
meddelas senare. 
 
Blåbärsslingan på Facebook 
Ni har väl inte missat att det finns en Facebookgrupp för Blåbärsslingan? Där sprids information 
snabbt till alla som är med, både villor och bostadsrätter. Gå gärna med i gruppen! 
 
 
 
Hälsningar styrelsen 

 
Ordförande Johan Fridegren Blåbärsslingan 45  070-652 42 42 johan.fridegren@gmail.com 
Sekreterare Johan Grauers Blåbärsslingan 41  070-672 52 85 johan.grauers@tsl.se 
Kassör Kristian Petrelius Blåbärsslingan 46 070-773 46 15 petrelius.kristian@gmail.com 
Ledamot Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
Ledamot Anders Isberg Blåbärsslingan 48 073-314 07 79 anders.isberg@svt.se 
Suppleant  Christian Lund Blåbärsslingan 59 070-574 74 76 christian@rehaboteket.se 
Suppleant Tore Lewander Blåbärsslingan 43 070-877 28 52 tore@se.northsails.com 
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