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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.  
Vi ser gärna att några medlemmar anmäler sig och är med i diskussionen av dessa två frågor. 
Kontakta oss på: info@tallstigen2.se 

 
Översyn av avtal 
Just nu håller vi på att gå igenom våra avtal och ett avtal som vi har haft sen föreningen grundades är 
det med vår förvaltare Riksbyggen (fd ISS). Vi har fått indikationer på att kostnaden för detta avtal är 
för hög. Styrelsen har som högsta prioritet att reducera föreningens fasta kostnader. Vi kommer att 
återkomma med mer information i nästa informationsbrev. 
 

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, vi kommer att undersöka alla innan oktobers slut.  
 
Nu har hösten kommit och det börjar närma sig med frost och minusgrader och därför behöver alla 
säkerställa de har skruvat bort alla kopplingar från utkastarna för att minska risken för isproppar och 
potentiella vattenskador. 

 
Ytterdörrar 
Styrelsen är medvetna om att det har varit ett långdraget problem med våra ytterdörrar. Därför har 
vi för avsikt att ta in 3 offerter gällande att byta ut dessa. Har ni kontakter som skulle kunna hjälpa 
oss att få ett bra pris hör av er till oss på info@tallstigen2.se.   

 
Friköp 
Vi kommer ha friköpsfrågan som en stående punkt på informationsbrevet eftersom det är något som 
berör alla. Just nu har vi tillsatt en intern arbetsgrupp som första fokus är att samla all tillgänglig 
information för att skapa sig en bild av vad som är gjort och vad som behöver göras. Medlemmar är 
välkomna att deltaga och hjälpa till i detta arbete. 

 
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 55  070-768 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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