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Information från Styrelsen, december 2018 

Stämman Vid årets stämma omvaldes två ordinarie ledamöter och en suppleant samt nyvaldes en 

suppleant. Styrelsen har nu följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 

Göran Almberg, Skogstorpsvägen 53, ordförande 

Thomas Berg, Skogstorpsvägen 73 

Bengt Holmberg, Scoutvägen 30 

Marianne Lindblom, Skogstorpsvägen 55 

Eva-Lena Lundh, Skogstorpsvägen 89 

Sagon Öhlander, utsedd av Riksbyggen 

Styrelsesuppleanter 

Ralph Dovertie, Scoutvägen 58 

Erland Jönsson, Skogstorpsvägen 15 

Ann-Christin Thorsell, Skogstorpsvägen 19 

Linnea Benktson, utsedd av Riksbyggen 

 

Felanmälan och vicevärd Vi vill påminna om att vicevärdsexpeditionen numera är öppen 

helgfria onsdagar kl 18:30 - 19:30.  

Anmälan av fel som inte är akuta skall endast göras till vicevärden - på expeditionen när den är 

öppen, med e-post till vicevard@sollentunahus2.se eller med ett skrivet meddelande som läggs i 

brevlådan vid expeditionen.  

Om det är ett akut fel -  OBS! gäller bara fel som måste åtgärdas omgående – skall du i första 

hand ringa vicevärden Thomas Berg på tel 070-634 85 19. Om du inte får kontakt med Thomas ska 

du göra en felanmälan till Riksbyggens felanmälan på tel 0771-860 860.  

Brandvarnare och levande ljus Du har väl inte glömt att kontrollera brandvarnarna och byta 

batterier eller köpa ny brandvarnare om den du har inte fungerar. Det skall finnas minst en 

fungerande brandvarnare på varje våningsplan. Alla bör också ha brandsläckare och brandfilt, helst 

en på varje våningsplan. VAR FÖRSIKTIG MED LEVANDE LJUS OCH MARSCHALLER!  

Grannsamverkan  De kommande helgerna när många är bortresta är högsäsong för 

bostadsinbrott. Låt oss alla hjälpas åt och vara observanta i vår omgivning och hålla ett öga på 

bortresta grannars hus och vid behov skotta snö så att huset ser bebott ut.   

Julklappsförpackningar Kom ihåg att riva sönder/platta ihop dina julklappskartonger innan du 

slänger dem. Det gäller för övrigt alla förpackningar. Endast mindre kartonger får slängas i våra 

kartongkärl. Större förpackningar skall du slänga på kommunens återvinningsstation.  

Till sist önskar vi alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.  
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