KRISTINEDALSNYTT
Juli 2021
➢ Nyvald styrelse
Samtliga namnförslag till styrelsen som valberedningen hade lagt fram röstades igenom på
årsstämman.
Den nya styrelsen har konstituerat sig enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Christoffer Pettersson
Dan-Åke Karlsson
Patrik Kristiansen
Marcus Södermalm
Christoffer Pettersson
Lina Eriksson
Stanko Ridl
Helene Nilsson
Ronny Welinder
Cecilia Cederström

Valberedningen:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Thomas Nilsson
Marie-Jacqueline Ehrner
Lennart Karlström
Thomas Ymsjö

Fritidskommittén:
Berit Dahlgren
Gunilla Ahlstedt
Linda Brandt
Torbjörn Nilsson
➢ Resultat av årsstämman
Resultatet av årsstämman sitter uppsatt på anslagstavlan i kvartersgården. Valet av revisorer blev
dock framskjutet till en extrastämma som kommer att hållas till hösten. Detta sedan den tilltänkta
kandidaten valt att avböja. De som är intresserade kan kontakta Thomas Nilsson i valberedningen
(Kristinedal 88).
➢ Utplacering av fastighetsboxar i området
Den förlängda tidsfristen som föreningen fått löper nu mot sitt slut och innan slutet av augusti så
måste föreningen samla alla brevlådor på några få gemensamma platser i området som Postnord varit
med och godkänt. Dessa kommer att sättas upp av styrelsen för att sedan besiktigas av Postnord
innan den sista augusti. Mer information om detta följer inom kort.

➢ Omarbetat avtal med HSB angående fastighetsskötsel
Styrelsen har nu ingått ett nytt avtal med HSB rörande fastighetsskötsel som innebär att vi tagit bort
och omarbetat de delar som vi varit missnöjda med. Detta innebär bland annat att felanmälningar
numera ska göras till vår vicevärd, Dan-Åke.
Vi har även definierat vilka häckar som ska klippas på en karta som uppdateras kontinuerligt och
som finns tillgänglig i expedition för den som vill ta del av vilka häckar som ingår. Det finns två
maxhöjder som gäller för områdets olika häckar (1 meter och 1,8 meter). HSB kommer dock bara att
klippa häckarna två gånger om året så alla får även fortsättningsvis hålla efter sina häckar till viss
del. HSB kommer inte heller att klippa häckar, eller den del av häckarna, som inte går att nå utifrån
gångbanor och andra allmänt åtkomliga ytor.
För mer information, kontakta Christoffer i styrelsen (Kristinedal 86).
➢ Gamla luftningsventiler
De som har problem med att vattnet i toaletten försvinner med jämna mellanrum kan höra av sig till
vår vicevärd, Dan-Åke, då detta i vissa fall beror på att luftningsventilen inte längre fungerar som
den ska. Det räcker då med att ersätta luftningsventilen med en ny för att åtgärda problemet.
➢ Påminnelse till områdets kattägare
Sedan den 15:e juni 2020 så har Jordbruksverket nya förskrifter som säger att kattägare är ansvariga
för att förhindra oönskad avel. Katter som rör sig utomhus bör därför vara kastrerade, steriliserade
eller på annat vis förhindras från att okontrollerat föröka sig.
➢ Föreningens gemensamma kompost
Det är viktigt att alla som slänger kompostavfall på den gemensamma komposten ser till så att det
som slängs hamnar över kanten för att undvika att det succesivt byggs upp avfall där det är tänkt att
man ska gå. Plast och annat skräp hör inte heller hemma i komposten så styrelsen hade uppskattat om
vi alla kunde hjälpas åt att ta hand om det skräp som hamnar där oavsett hur det hamnat där.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Kristinedal

