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GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR!
Önskar
Stefan, Björn, Håkan A, Håkan S, Kristina,
Nick, Spiros, Solveig och Torbjörn

Ordförande har ordet

Nu lider året mot sitt slut och det
har varit ett väldigt roligt år.
Under sommaren så tyckte jag att
det var trevligt att gå omkring i vår
förening och titta på alla täppor som
ni sköter om.
En del av er tar verkligen hand om
och sköter er lilla täppa på ett
föredömligt sätt.
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Nummer 3

Riktigt roligt!
Jag återkommer till något som jag
berörde i mitt förra ord, nämligen
dom två ledord som jag tycker ska
gälla i vår förening: hänsyn och
respekt.
Visa dina grannar hänsyn och
respekt så visar dina grannar dig
detsamma.
Vi får alla visa respekt för att vi
bor ”vägg i vägg” med varandra och
normala vardagsljud förekommer
hela tiden.
Det är däremot inte respektfullt
mot sina grannar att skruva upp
musiken på sin stereo klockan 6 på
morgonen.
Ska du ha fest så tala gärna om det
för dina grannar eller kanske till och
med, bjud in dom.
Kollektiv el är det några som har
frågat om, mer om det i tidningen.
Brandtillsynen som gjordes på
sensommaren berörs också i
tidningen.
Vi har i styrelsen haft ett väldigt
bra år, arbetsamt men mycket
givande.
Det är också roligt att vi kommer
att låta avgifterna ligga kvar på
samma nivå.
Nu hoppas jag att alla får en
väldigt skön och avkopplande juloch nyårshelg.
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planering för att inte belasta
ekonomin för hårt

Ekonomi

Vi har precis haft en
budgetkonferens där vi gick igenom
nästa års budget samt
underhållsplanen för åren framöver.
Denna presenteras i kortversion
längre fram i tidningen.
Vi har återigen haft ett år i
medvind, vi kommer inte att höja
avgiften 2006.
Vi ser i budgeten att även 2006
kommer troligen att bli ett bra år,
men det behövs för att minska det
balanserade underskottet. Vi har
även stora behov av att avsätta
medel mot yttre fonden, detta för att
möta framtida
underhåll/renoveringsbehov.
Föreningen har i dagsläget jobbat in
en liten buffert som vi behöver
framöver om marknaden förändrar
sig drastiskt.
I underhållsplanen finns bla
fastighetsboxar inlagda
(brevinkasten kommer efter 1/1 2011
att ligga i entréplanet i
trappuppgången, och EJ i dörrarna.
Vissa med handikapp kan dock få
dispens, mer info framöver). Då
detta genererar en kostnad för
föreningen väljer vi att sprida
kostnaden över flera år. Detta för att
möta ev. stigande räntor med
sjunkande/bibehållna kostnader.
Även för renoveringarna av läckande
terrasser måste vi göra en liknande
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Tyvärr har föreningen medlemmar
som inte betalar in avgiften i tid. 3040 000 kr varje månad inkommer för
sent. Detta är allvarligt och man
riskerar att bli av med medlemskapet
i föreningen och därmed lägenheten.
Använd autogiro som är en bra hjälp
för att få in avgiften i tid. Det kostar
att påminna och att driva in pengar,
helt onödiga kostnader samt onödig
tidsåtgång.
Vi i styrelsen arbetar aktivt med
att om möjligt låta avgiften ligga
kvar på samma nivå. Vi planerar kort
och långsiktigt. Samarbete mellan
ekonomi/teknik/finans gör att vi
alltid har koll på utgifterna på ett bra
sätt. En av våra största enskilda
kostnadsposter är ju utgiftsräntorna,
vi har nu under ett par år levt med
sjunkande sådana. Troligen fortsätter
denna utveckling inte länge till., det
är därför som noggrann planering är
mycket viktig, nu och framöver!!
Jag har suttit på diverse poster i
styrelsen nu i 4 år, jag kommer att
avgå efter nyår och tacka för mej.
Det har varit lärorika år och
stundtals tuffa. Men vi har nu fått in
en del nya krafter samt en del gamla
namn som är kvar, Det känns tryggt
nu när jag lämnar detta uppdrag att
få göra det till ett så bra gäng, lycka
till och
TACK FÖR MEJ !!
Torbjörn
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När Torbjörn nu lämnar styrelsen
kommer jag att ta över som
ekonomiansvarig. Efter sex månader
sedan årsmötet har jag hunnit
komma in i styrelsearbetet samt sätta
mig in i föreningens ekonomi, bland
annat tack vare Torbjörn.
Föreningens ekonomi utvecklas
positivt även om vi har en
balanserad förlust sen tidigare.
Dessutom är det troligt att räntan
höjs inom de närmsta åren och då är

det viktigt att vi är förberedda på det.
Likaså är det viktigt att planera
underhållet och genomföra
kostnadsbesparande investeringar.
Det ser som sagt ljust ut för en
överskådlig tid framöver och vi
arbetar aktivt för att det ska fortsätta
vara så.

Förvaltningsbudget i miljoner kronor

Bokslut 2004

Summa intäkter

Håkan Schildt

Budget 2006

30

29

-15

-14

-3

-3

Summa kostnader

-18

-18

Finansiella intäkter och kostnader

-10

-7

Redovisat resultat

1

4

Förslag till avsättning till underhållsplan
Likvid för kollektiv el

1,5

1,6
1,2

Kostnader
Fastighetsförvaltning
Övriga rörelsekostnader
Personal, avskrivningar m.m.

Likvidöverskott budget år 2006

1,6

Vi har sedan även ett balanserat underskott som måste beaktas
Ekonomigruppen.
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Statistik och avtal

smidigare, med bara ett
försäkringsbolag inblandat.

Avtal

Informationsbroschyren
”Vem ska underhålla
bostadsrättslägenheten” kommer att
delas ut till samtliga medlemmar. I
den kan man se vem som ansvarar
för vad när det gäller underhåll,
bostadsrättshavaren alternativt
bostadsföreningen.

Nya föreningsstadgar
Föreningen har som bekant antagit
nya stadgar efter de två
föreningsstämmorna i mars och maj
2005. Stadgarna är nu registrerade
hos Bolagsverket och gäller därför
från och med registreringsdatumet
den 2 november 2005, se bilaga.
De innebär bl.a. ett ökat ansvar för
innehavaren av bostadsrätten för
både skador och underhåll.

Björn

Den som innehar en bostadsrätt
svarar själv för skador som uppstår i
lägenheten. Bostadsrättshavaren
ansvarar för att underhålla
lägenhetens inre d.v.s. allt som är
synligt.
För att skydda sig mot mycket höga
kostnader vid uppkomna skador
behövs en tilläggsförsäkring till den
vanliga hemförsäkringen.
Styrelsen har beslutat att till
fastighetsförsäkringen teckna ett
sådant tillägg för alla medlemmar.
Det tillägget träder i kraft
den 1 januari 2006.
På detta vis säkerställer vi att alla
har en sådan försäkring.
En annan fördel är att
skaderegleringshanteringen blir
Segelflygaren nr 3
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Teknik

Kollektiv el

UHP 2005
Styrelsen har under konferensen i
oktober, tagit beslut om följande vad
gäller underhållsplanen:

Årsstämman i maj gav styrelsen
mandat att köpa in elen kollektivt till
alla medlemmar.
Detta arbete med att jämföra olika
alternativ har pågått under en längre
tid och styrelsen har funnit att det
bästa sättet för alla att spara pengar
på sin el är en teknisk lösning som
heter ”Enhetsmätning el”.

Periodiskt Underhåll
Åtgärder 2005
♦ Gårdar (belysning, lekutrustning,
slamsugning)
♦ Garageramp
♦ Terrasser (10 st)
♦ Avloppsrensning (160 lgh)
♦ Kollektiv el
♦ Energibesparingar, trimning och
styr- och regler i UC
♦ Entrépartier (betongtröskel lagas)
DELSUMMA:
2050 tkr
Till ovanstående tillkommer (det
redan påbörjade arbetet).
♦ Hissar enl. plan för 2005:
1220 tkr
SUMMA:

3270 tkr
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Vad är enhetsmätning av el?
Enhetsmätning el ger färre
räkningar för de boende samt lägre
el- och abonnemangskostnader för
fastigheten. Den mäter och samlar in
elförbrukningen för varje lägenhet
automatiskt. Minskar därmed antalet
fasta el-abonnemang. Brf.
Segelflygarens styrelse köper
kollektivt in el för alla i fastigheten.
Enhetsmätning El innebär att
Segelflygaren levererar el till alla
medlemmar och hushåll i
föreningen. Alla privata elabonnemang ersätts med ett fåtal
större el-abonnemang, där parterna
är föreningen och en el-distributör.
En av fördelarna med systemet är
att det blir ett fåtal fasta
mätaravgifter istället för att alla
hushåll har sin egen mätaravgift. De
fasta avgifterna är en stor del av
konsumentens kostnader för
hushållsel. Det är på denna del som
vi kan spara pengar.
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I kraft av sin storlek kan
Segelflygaren gå ut på el-marknaden
och handla upp det mest förmånliga
elpriset. Erfarenheter från andra
Brf:er som övergått till
enhetsmätning, är att det går att
pressa leverantörens pris rejält.
Tekniken för enhetsmätning är att
varje gammal elmätare i föreningen
byts ut mot en ny elmätare som går
att fjärravläsa. Via en plattform
(dator) i fastigheten skickas värdena
på elförbrukningen via Internet till
ett centralt system. Där
kvalitetssäkras värdena innan de
bildar underlag för fakturering och
statistik.
Säkerheten i systemet innebär att
varje hushåll kan känna sig
övertygad om att man bara betalar
för sin faktiska förbrukning. Elkostnaden redovisas i efterskott på
bostadens avgiftsfaktura/avi. Allt
krångel med att tyda el-bolagens
fakturor med uppskattad förbrukning
o s v, försvinner.
Övergång till enhetsmätning
innebär vissa investeringskostnader,
dock visar både beräkningar och
erfarenheter från redan installerade
system att föreningen och
föreningsmedlemmar har mycket att
spara på införandet.
Kort sammanfattat, innebär
enhetsmätning av el att
konsumenten pressar ner sina
kostnader väsentligt samtidigt som
redovisningen av den verkliga elförbrukningen blir klar och tydlig.
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Hur påverkas medlemmar?
• sänkta elkostnader för en 3 rumslgh med cirka 500 kr/år
• föreningen minskar sina
elkostnader med cirka 400.000
kr/år efter investeringen är betald
(investeringen beräknas kosta ca
1,1 miljon)
• Automatisk avläsning av
förbrukning/lgh
• Räkning betalas månadsvis i
efterskott på verklig förbrukning
och inte uppskattad (sänds med
avgiftsavin varje kvartal)
• Ett enhetspris för el/förbrukad
kilowatt-timme.

Besiktning av lägenheterna
Våra hus byggdes för tjugo år
sedan och då gjordes en besiktning
av lägenheterna. Nu är det dags för
en ny besiktning. Det innebär att
styrelsen anlitar en besiktningsman
som kommer att besöka samtliga
lägenheter och genomföra en
besiktning av våtutrymmen, ytskikt,
fönster m.m.
Syftet med besiktningen är att vi
bättre kan förutse behov av
reparationer och kan lägga upp en
långsiktig underhållsplan för våra
hus.
Arbetet kommer att påbörjas
våren 2006. Avisering görs i god tid.
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Ren behå – dyr affär!
60 000 kr per år betalar
föreningen, dvs. vi medlemmar, för
reparation av tvättmaskiner där
behåbyglar fastnat. En reparation
kostar ca 2 000 – 2 500 kr per gång,
tänk om du skulle behöva betala det
ur egen ficka!
Jag vill därför be er att alltid
använda tvättpåse när behå tvättas i
våra tvättmaskiner, alternativt tvätta
för hand. För att hjälpa till att
minska kostnaden så har styrelsen
beslutat att köpa in ett antal
tvättpåsar till varje tvättstuga. Det är
min förhoppning att tvättpåsarna
märkta Segelflygaren kommer att
användas och att de kommer att
lämnas kvar så de kan användas av
alla.
Byggfel i takterrasserna.
Det har uppkommit fuktskador på
två takterrasser och när dessa
undersöktes närmare upptäcktes
byggfel i terrassernas golv. Med
anledning av detta kommer samtliga
takterrassers golv att fuktmätas. När
mätningen är gjord kommer
styrelsen att gå igenom resultatet för
att avgöra vilka terrasser som
behöver åtgärdas. Reparation
kommer att ske på följande sätt:
• visst förarbete med lagning av
sprickor, rengöring,
dammsugning och torkning,
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• samtliga betongplattor (dvs.
golvet) kommer sedan att
förseglas med en 4 mm
akrylplastbeläggning,
• samtidigt görs ventilationshål
genom två st. små hål invid
väggen, dessa kommer sedan
att förses med en lucka.
I samband med reparationen ges
möjligheten för bostadsinnehavaren
att välja färg på akrylbeläggningen.
Du kan även välja att lägga klinker
men då på egen bekostnad, arbetet
utförs då av den firma som reparerar
terrassen.
Avisering för fuktmätning görs i
god tid. Reparationerna kommer att
göras i etapper gårdsvis med start
under 2006. Kostnaden för
reparationerna kommer att belasta
föreningen, inte den enskilde
bostadsrättsinnehavaren.

Ny utebelysning
Samtlig fast utebelysning på alla
gårdar - vägg och tak - kommer att
bytas ut, främst av kostnadsskäl.
Pga. att nuvarande armatur är
energislukande och dessutom inte är
vandalsäker har vi höga kostnader
för driften av utebelysning. Styrelsen
har därför beslutat att byta ut
samtliga armaturer till vandalsäkra
och energisnåla sådana. Den armatur
som är vald ger dessutom bättre
belysning.
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På vissa gårdar som kan upplevas
som mörka kommer belysningen att
kompletteras med fler armaturer. När
vi får en bättre belyst utemiljö
hoppas vi att klotter och vandalism
helt kommer att försvinna.
Arbetet kommer att utföras
gårdsvis i etapper med start våren
2006.

ComHem/ Digital tv
Det kanske är några som undrar
vad som händer när det analoga tvnätet släcks ner i Stockholm.
För oss som bor i hus där
ComHem är kabel-tv leverantör så
innebär det ingenting.
Vi kommer att kunna se på tv
precis som vanligt.
Det finns inget behov av att köpa
någon digital-box för att kunna se på
tv.
Dom kanaler som idag ligger i
grundutbudet kommer att ligga kvar
och kunna ses av alla.
Kanalerna som ingår i
grundutbudet är nu: SVT1, SVT2,
TV3, TV4, TV4 Plus, Kanal 5,
SVT24, Barn- & Kunskapskanalen,
Eurosport, MTV, ZTV, Discovery
Mix, YLE 1, Lokal kanal samt
ComHem-kanalen.
Vill du veta mer kan du gå in på:
www.svt.se/digitaltv eller
www.comhem.se
Om du vill kunna se på fler
kanaler än dom ovanstående så får
du beställa detta från ComHem och i
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så fall kommer du att få en digitalbox.
Alltså, det finns inget behov av att
skaffa digital-box inför
nedsläckningen av det analoga tvnätet i Stockholm om du inte vill ha
fler kanaler än dom kanaler som
finns i grundutbudet idag.
Radiator rör
I våra lägenheter går det rör till
elementen. Dessa rör ligger bakom
de plastlister som främst sitter utmed
ytterväggarna. Rören går även under
trösklarna på vissa balkongdörrar. Vi
har sett att det har kommit in många
anmälningar om vattenläckage i
dessa rör efter utförda
hantverksarbeten i lägenheten. Om
du ska göra arbeten i lägenheten, se
då till att kontrollera om rören går
under tröskeln. Detta syns bäst på att
om du har plastlister på bägge sidor
om tröskeln så ligger det ett rör i
tröskeln.
Är du osäker så ring
fastighetsskötaren så får han
kontrollera detta INNAN det händer
något.
SPIKA INTE I PLASTLISTEN!

Felanmäl!!
Vi vill gärna be er att alltid
felanmäla så fort ni upptäcker ett fel,
räkna inte med att någon annan gör
det. Det är bättre att 10 felanmäler
samma sak än att ingen gör det. Ett
litet fel är alltid lättare och billigare
att åtgärda än ett stort.
Nick och Stefan

December -2005

sidan 8

Trädgård

Garaget

Höststädning
Vi hade vädrets makter med oss
även denna gång.
Även om det känns som länge sedan
nu när Julen närmar sig vill jag tacka
alla som deltog och bidrog till denna
trevliga dag.

Städning
Vi hade städning av garaget i
slutet av oktober och tyvärr så kunde
inte allt arbete avslutas.
Vi hade förhoppning om att kunna
lägga på ett skyddande vax-skikt på
betongen, som ska förhindra
framtida skador. Men då det stod 36
st bilar kvar i garaget så kunde inte
detta arbete göras, eftersom det
stänker väldigt mycket vid
påläggning av detta och det skulle då
skada dom bilar som stod där.
Vår önskan är att alla respekterar
nästa städning så att detta kan göras.
Ett stort tack till er som flyttade
era bilar.

Kristina

Övrigt

20- årsjubileum!
Nästa år fyller föreningen 20-år
som förening och det ska ju firas på
något sätt.
Vi söker nu därför dig som vill
ingå i en festkommitté.
Även du som har någon form av
talang sökes.
Det kan vara trakterande av något
instrument, jonglering, trolleri eller
någon annan talang som du vill visa
oss andra.
Ni som är intresserade av detta
kan höra av er via e-post eller lägga
en lapp i föreningens brevlåda på
Segelflygsgatan 18,
före 31januari 2006.
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P-mätaren
Önskemål om att sänka avgiften i
P-mätaren som sitter i garaget på vår
besöksparkering har funnits. Detta
för att besökare som stannar över
natten har behövt betala 72 kronor i
småpengar för ett dygns parkering.
Avgiften på 3kr/tim kvarstår men
numera ger 30 kronor 24 timmars
parkering.
Det går alltså att betala 60 kronor
och få 48 timmars parkering.
Anledningen till att det inte går att
betala med sedlar eller kort är att
denna hantering skulle bli alldeles
för dyr för föreningen.
Allt överskott från p-mätaren går
till föreningen.
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Brandsyn
Det gjordes en brandtillsyn av
brandmästare Per Sjögren från Farsta
brandstation.
Rent generellt så tyckte han att det
såg bra ut, men påpekade en del
småsaker.
Möbler i entréer, bildäck i
förrådsgångar, cyklar och bråte på
våningsplanen.
Cyklar ska förvaras i
cykelförråden, bildäck ska läggas i
det egna förrådet.
Dom gemensamma
utemöbler som trappen har
kan ställas ute och lägga en
presenning på eller märkas
upp och ställas för förvaring i
garaget av fastighetsskötaren
alternativt ställas i
gemensamhetslokalen.
Om ni i trappen har blomkrukor,
tänk på att det gärna ska vara
lerkrukor och att dessa placeras så
att dom inte står i vägen.
Segelflygaren har en mall för det
systematiska brandskyddet och i
denna mall finns ett stycke rörande
våra trapphus:

”Viktigt att veta om trapphusen
Eftersom trapphusen och
våningsplanen är
utrymningsvägar och brandceller
får absolut inte något förvaras i
trapphusen och på våningsplanen
av olika skäl:
1. Risken för anlagda bränder
2. Hindrar utrymning och
brandmännens arbete,
eftersom sikten kan vara dålig
pga rök, risk för snubbling och
fall.
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3. Branden kan sprida sig till
föremålen som förvaras i
trapphusen och våningsplanen,
med ökad rök och hetta som
följd.
4. Hindra ambulansmännen vid
hämtning av sjuka personer på
bår och övriga transporter .
I trapphusen finns två
rökdetektorer utanför tvättstugan ”
Per hänvisade till detta stycke
gällande saker som förvaras i våra
trapphus.
Barnvagnar är tillexempel den
främsta orsaken till brand i
trapphus.
Det finns mycket som kan
brinna i en barnvagn.
En dörrmatta kan man
tycka inte är så stor brandrisk, men
om någon får för sig att starta en
brand så kan denne någon samla
ihop alla mattor i ett trapphus, lägga
i en hög och tända på.
Lägg därför dörrmattan på insidan
av dörren.
Detta underlättar dessutom för
städningen.
Det är för vår egen skull som det
inte ska finnas något i våra trapphus.
Därför kommer allting förutom
blomkrukor (med levande blommor)
och tavlor som står och ligger i våra
trapphus att med jämna mellanrum
tas bort.
Vi måsta alla hjälpas åt med detta
och se till att det är rent i trapphusen.
Hela vår mall för det systematiska
brandskyddet finns på
www.segelflygaren.org
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Brandvarnare
Nu är det december och många
plockar fram ljus för att göra det lite
mysigt.
Vill bara påminna om att det kan
vara bra att göra en funktionskontroll
av brandvarnaren och eventuellt göra
ett batteribyte.
Då de flesta brandvarnare
fungerar på samma sätt så gör man
funktionstesten genom att trycka på
den knapp som finns på
brandvarnaren och hålla in
densamma.
Då kommer brandvarnaren att
larma som vid en brand så ljudet kan
vara ganska högt.
Tänk på detta när ni testar så att ni
inte väcker barnen eller skrämmer
era husdjur.

Lämna aldrig ett brinnande ljus
utan tillsyn.
Motioner
Vill du lämna in motioner till
styrelsen? Sista inlämningsdag:
2005-02-28
Sopkorgar i tvättstugan
Vi vill bara informera de som inte
upptäckt det att tvättstugornas
sopkorgar finns inne på toaletten.
Städning
Städföretaget har påbörjat att
rengöra alla föreningens sopluckor
på insidan.
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Snö
Snön som faller på våra gator och
gångvägar ska ju helst tas bort så fort
som möjligt. Ansvaret för detta kring
våra hus faller på två parter, dels vår
förening, dels
Stadsdelsförvaltningen. Vi snöröjer
på vår tomtmark. Är det ändå inte
framkomligt felanmäl detta till FSS.
Övriga områden ansvarar
Stadsdelsförvaltningen för, och då
rapporterar man dit.
Tfn: 508 15 000.
Möjlighet finns även att själv ta fram
trappens skyffel och snöröja.
Inglasning av balkongerna
Pga. stor efterfrågan har styrelsen
beslutat att söka ett generellt
bygglov för våra hus gällande
inglasning av
balkongerna/loftgångarna/takterrasse
rna. Det finns dock ingen garanti att
alla
balkonger/loftgångar/takterrasser får
lov att glasas in. I bygglovet kommer
med all säkerhet att finnas undantag
från det generella bygglovet.
Föreningen står för kostnaden för
det generella bygglovet. Kostnaden
för inglasning står den enskilde
bostadsinnehavaren för.

Raketer
Inga raketer är tillåtna på våra
gårdar. Nyårsraketer och smällare
avfyras bäst på Skarpabyskolans
bollplan.
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Övernattningsrummet rustas upp
Övernattningsrummet kommer att
rustas upp med en dusch. Det var ett
önskemål från många medlemmar
som har hyrt/vill hyra rummet.
Styrelsen har inga avsikter att höja
på hyran som kommer att ligger kvar
på 150 kr. per natt. I detta pris ingår
även en gratis parkeringsplats i vårt
garage åt era gäster.
Den optimala lösningen när ni har
gäster!
Rummet bokas vid
föreningslokalen,
Segelflygsgatan 18.
Spiros
Gemensamhetslokal
Det har varit många medlemmar
som har hört av sig till styrelsen via
mail eller frågat på gårdsmötet om
hur gemensamhetslokalen som ligger
i varje port kan användas.
Det är faktiskt upp till varje trapp
att bestämma om möblering,
framkomlighet och viket syfte som
gäller för denna lokal. En del trappor
använder lokalen till cykelförråd
andra har pingisbord alt. biljardbord.
Några använder den som gym, andra
som läsrum eller som ett mötesrum
med bord stolar och soffor.
Den enda begränsning som finns
är att det måste vara en gång på 90
cm till förråden.
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Störningsjour
Segelflygaren har skrivit under ett
avtal med Securitas gällande
störningsjour.
Till denna störningsjour kan vi
ringa om vi får störningar i vårt
boende.
Exempel på detta är: fester som är
alldeles för högljudda, grannar som
skriker och bråkar.
Grundtanken är ju att vi själva ska
säga till om en granne till exempel
spelar alldeles för hög musik på sin
fest, men om man nu tycker att det är
obehagligt eller redan har gjort det
så kan vi ringa.
Då kommer väktare från Securitas
och tillrättavisar den som orsakat
störningen.
Telefonnummer till
störningsjouren är: 08- 657 75 10

Samverkansgruppen
Segelflygaren har gått in och
sponsrar den lokala
samverkansgruppen.
Dom anordnar bl.a. nattvandring
här i Skarpnäck.
Se separat informationsblad.
Jag hoppas att det finns några som
är intresserade av att delta i denna
vuxenvandring.
Det är väldigt roligt att vara med
och gå på dessa.
Förutom att du ganska snart
kommer att märka att det inte bara är
busungar ute på kvällarna så får man
också en nypa frisk luft.
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Medlemshörna
På denna plats i tidningen så var
tanken att våra medlemmar kan sätta
in en ”annons”.
Detta är inte en insändarsida utan
här ska du som kanske är intresserad
av att bygga modeller, sticka, spela
hockeyspel, gå ut med hundar, baka
eller kanske springa söka efter
likasinnade.
Här kan du sätta in en annons och
söka.
Det du vill ha infört kan du
antingen skicka per e-post eller lägga
en lapp om i föreningens brevlåda på
Segelflygsgatan 18.
Medlemsinformation
För att underlätta för alla
medlemmar i föreningen att ta
kontakt med styrelsen så kommer vi
att ha en ”medlemskvart” innan våra
möten.
Då kan du som har några frågor
komma ner till föreningslokalen på
Segelflygsgatan 18 och ställa dom
till styrelsen som kommer att vara
där för din skull.
Datum för dessa möten är:
11/1, 8/2, 8/3, 5/4 samt 3/5.
Tiden är 18:45.
Varmt välkommna!

Solveigs tankar
Det har nu gått ett halvår sedan
jag fick medlemmarnas förtroende
att väljas in i styrelsen. Det har varit
Segelflygaren nr 3

ett givande halvår med många möten
som har gett mig mycket information
och kunskaper om hur en HSBförening fungerar. Dessa kunskaper
är förmedlade av styrelsens väldigt
kunniga ledamöter inom de olika
specialområden såsom teknik,
ekonomi, avtal och drift. Tack för
era kunskaper!
Men en förening blir aldrig
starkare än vad dess medlemmar gör
den till! Med det vill jag säga att vi
alla har ett eget ansvar för att få
saker att fungera. Jag tänker på vår
yttre miljö och på vår inre miljö.
Bara en sådan enkel sak som att
knyta ihop soppåsen innan den
slängs i sopnedkastet kostar inte den
enskilde något men är värt pengar
när det blir stopp. Inte heller kostar
det något att plocka upp skräp men
är också värt pengar när vi måste ha
extra städning för trevnadens skull.
Bara små tankar men som i långa
loppet ger oss en trevligare miljö och
mer pengar i kassan.
Det ska bli trevligt att få träffa fler
medlemmar nu när vi kommer att ha
"Öppet Hus" innan våra
styrelsemöten. Spontana besök är
alltid trevligt förutom de
organiserade besöken vid våra
städdagar. Hoppas det kommer
många nya medlemsansikten på
dessa öppna hus.
Jag ser fram emot ett riktigt bra
nytt år tillsammans med styrelsen
och alla medlemmar.
Solveig
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Medlemsrådgivning i juridiska ärenden

Styrelsen:
Ordförande:
v.ordf:
Sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:

Stefan Gillback
740 63 47
Kristina Romare
724 21 39
Håkan Axberg
Uppvindsg. 2
Håkan Schildt
Uppvindsg. 2
Björn Östman Segelflygsg. 20
Spiros Lykakis Segelflygsg. 37
Torbjörn Lindberg Segelflygsg. 43
Nick Perivolaris Skarpnäcks Allé 35

Attila Kriss (HSB)
785 34 86
Solveig Kotsadam Glidflyktsg. 9

HSB
Vardagar kl. 11.00-13.00
Tel: 08-785 36 36
HSB Stockholm
Tis. och Tors. Kl. 9.00-13.00
Tel: 08-785 39 50

Nästa ordinarie nummer
Kommer under våren. Till dess hänvisas
du till hemsidan
(www.segelflygaren.org) där de senaste
nyheterna kan inhämtas.

Förvaltning:
FSS
Fastighetsförvaltning

Tel: 657 90 90

HSB:
Administrativ förvaltning
Lägenhetsadministration
Hyresredovisning

Tel: 785 32 31
Tel: 785 33 58
Tel: 785 34 31

Felanmälan:
Mån - fredag kl.: 7.30 - 16.00 övriga tider
telefonsvarare
Tel: 08-657 90 90
E-post: felanmalan@fss.se
Övrig tid (journummer)
Tel: 08-18 70 00

Ansvarig utgivare:
Redaktörer:

Stefan Gillback
Kristina Romare och
Solveig Kotsadam

Hissjour:
Elektra Motor AB
Mån - Fre 7 – 16
OBS! Övrig tid endast akuta ärenden.
Tel: 0200-21 02 21

Lås och nycklar:
Bergs lås
Tel: 08-86 30 30
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