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Information från styrelsen 
 
Nu är nya styrelsens arbete i full gång efter denna varma sommar. Här kommer lite information. 
 
Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information  
Efter extrastämman i slutet av juni framkom kritik mot styrelsens hantering av friköpsfrågan och 
informationen till medlemmarna. Det framfördes önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med 
medlemmar både utom och inom styrelsen.  
Styrelsen har tagit till sig kritiken och tillsätter nu två arbetsgrupper. En som ska arbeta med 
friköpsfrågan och en som ska arbeta med hur information ges från styrelsen till medlemmarna. Ni 
som är intresserade att vara med kan maila styrelsen på info@tallstigen2.se 
 
Hemsidan 
Från och med nu är infobrev som detta och övrig information lättillgänglig från föreningens hemsida, 
dvs de går att komma åt utan inloggning. 
 
Vattenutkastare 
Med anledning av tidigare vattenskador hos några boende håller styrelsen på inrådan av VVS-
tekniker att inspektera alla utkastare. Alla är ännu inte undersökta men hittills har det inte 
framkommit något avvikande.  
Liksom tidigare är det ändå mycket viktigt att inför vintern skruva bort alla kopplingar från utkastarna 
för att minska risken för isproppar.  
 
Ny konstituering av styrelsen 
Sedan 27/8 är Thom Sundberg ny ordförande i föreningens styrelse. 
 
Uppgradering av bredbandet 
Björnvägens samfällighetsförening har förhandlat med Telia att byta ut switcharna i vår teknikbod 
vilket kommer att ske i november. Bytet av switchar är nödvändigt för att få bättre driftsäkerhet och 
även för att göra det möjligt för oss boende att mot avgift kunna beställa en högre hastighet på 
internet. Telia kommer då även att byta ut alla fiberkonvertrar som sitter inne i husen.  
Mer information om detta kommer senare under hösten.  
 
  
 
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 Thom Sundberg Blåbärsslingan 55070-768 21 60 thom.sundberg@argit.se 
Sekreterare Anders Isberg Blåbärsslingan 48  073-314 07 79 anders.isberg@svt.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 Johan Fridegren Blåbärsslingan 45  070-652 42 42 johan.fridegren@gmail.com 
Suppleant  Christian Lund Blåbärsslingan 59 070-574 74 76 christian@rehaboteket.se 
Suppleant Lena Söderlundh Blåbärsslingan 37 073-33069 07 lena.soderlundh@ecominds.se 
Suppleant Tore Lewander Blåbärsslingan 43 070-877 28 52 tore@se.northsails.com 
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