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                 Information från styrelsen oktober 2019 
 
Så var hösten här och det är dags för ett nytt Vikingablad. Som du säkert har sett så har höstarbetet 
varit i full gång med beskärning av träden, komplettering av ölandstok och rensning av ogräs.  
 
Avgift  
Inledningsvis kan vi konstatera att föreningen har fortsatt god ekonomi och styrelsen har därför 
beslutat att inte göra någon avgiftsjustering för år 2020. 
 
 
Föreningens hemsida uppdateras löpande. På anslagstavlorna i slussarna till garaget finns en hörna 
med information om vad som är nytt på hemsidan.  
Styrelsen vill påminna om att äldre dokument inte längre gäller, aktuell information och anvisningar 
är de som finns på hemsidan. De som inte har tillgång till dator kan begära att få en utskrift från 
hemsidan genom att lägga en lapp om detta i föreningens brevlåda. 
 
Hemsidan får uppskattning från andra föreningar som gärna skulle vilja ha något liknande. 
 
Föreningens mål 
Som framgår av årsredovisningarna har föreningen följande mål för sin verksamhet: 

- Att bevara fastighetens värde 
- Att vara en bra fastighetsägare 
- Att stärka föreningens identitet på bostadsmarknaden 
- Att öka överlåtelsevärden mer än likvärdiga föreningar 
- Att ha en stabil avgiftsutveckling över tiden 

Dessa punkter utgör grund för styrelsens strategiska arbete och beslut. 
 
Målen ska nås genom att aktivt arbeta med långsiktigt och förebyggande underhåll, beakta behov av 
god tillgänglighet, arbeta aktivt för god och fortlöpande dialog med föreningens medlemmar,  
komplettera nuvarande informationskanaler och stödja Trivselgruppens aktiviteter i Fiskarstugan. 
 
Föreningens 10-åriga underhållsplan, hemsidan och införskaffande av fjärrkontroller till 
garageporten är några aktiviteter som är i enlighet med flera av punkterna ovan. Fjärrkontrollerna är 
ett uppskattat exempel på hur styrelsen arbetar med förbättrad tillgänglighet. Nästa steg är att 
styrelsen har tagit in offerter i avsikt att modernisera och underlätta passage vid entréer till 
fastigheten liksom slussarna till garaget. Mer om detta i nästa Vikingablad.  
 
En stående punkt på styrelsens möten är ”Muntliga tips från medlemmar” där vi stämmer av vad 
styrelsemedlemmar fångat upp sedan sist. För att underlätta en förbättrad dialog inbjuder styrelsen 
till återkommande mötestillfällen där du som medlem har möjlighet att informellt och spontant träffa 



några ur styrelsen och ta upp synpunkter, förslag, frågor och funderingar. Första tillfället kommer att 
bli 2019-11-19 kl 18-19 i Fiskarstugan, och du är då hjärtligt välkommen. 
 
Fiskarstugan 
Fiskarstugan är förutom möteslokal vår övernattningslägenhet där du för 200 kr per natt kan boka 
upp till 3 dygn vid varje tillfälle. Bokningsregeln är att du betalar för de nätter som bokas och 
eventuella avbokningar skall ske senast 5 dagar innan bokningens start för att undvika debitering. 
 
Vi har också bytt ut de permanenta sängarna för ökad trivsel för nattgästerna. 
  
Några ”små pekpinnar”  
I tvättstugan - vänligen se till att tvättmedlet doseras i avsett fack, pulver i främre fack på 
tvättmaskinen och flytande tvättmedel i bakre fack. På så vis undviks onödiga störningar för 
nästkommande medlem som skall tvätta. 
 
Soprummet  
Styrelsen känner ansvar för hantering av sopor och hygien i rummet. Styrelsen ber alla att bidra på 
bästa sätt genom att sortera soporna rätt och gärna platta till kartonger och tömma mjölk-, fil- och 
andra förpackningar med rinnande innehåll innan de slängs. Det finns tydliga anslag om 
sopsortering på soprummets väggar och på hemsidan.  
Det finns också en anslagstavla i soprummet som är tänkt att användas för möjligt återbruk när man 
skall göra av med något som någon annan kan tänkas vara intresserad av. 
 
Strömbrytare för kontakter utomhus  
I skrivande stund märks att hösten kommit, det är grått ute och regnet strilar utanför fönstret. Detta 
föranleder en påminnelse om att det finns en strömbrytare i lägenheten för de kontakter som sitter 
ute på ytterväggarna. Strömbrytaren är märkt med 1(ett) och 0 (noll) för att tydliggöra om strömmen 
är på eller av. Det kan vara ett gott råd att ställa denna till 0 (noll) om man inte behöver ström på 
utsidan. Lägenheterna har jordfelsbrytare och minsta regndroppe som kommer in i någon kontakt 
gör att jordfelsbrytaren löser ut och hela lägenheten blir strömlös. Om detta sker kontrollera 
strömbrytaren och slå av till 0 (noll). Vrid tillbaka jordfelsbrytaren på el-centralen i lägenheten. 
Jordfelsbrytaren kan givetvis lösa ut av andra orsaker och då blir det att finna vad i lägenheten som 
orsakar detta, men det är en annan historia. 
 
 
 
Som sagt, hösten är här och mörkret lägrar sig över vår trevliga förening, snart är det dags att ställa 
om klockorna till vintertid och då blir det ännu mörkare ……… 
 

Med en önskan om en ändå skön höst!               
Styrelsen                                                

 
 


