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Årsstämma 18 juni 
Årsstämman hölls i Oskar Fredriks församlings-
hem, som har en bra lokal för detta möte. 
Lokalen är ofta uppbokad. Inför nästa års 
stämma skall styrelsen undersöka om lokalen är 
ledig och om möjligt anpassa datum för 
stämman. 
28 medlemmar av 240 röstberättigade deltog i 
årets stämma. Protokollet kommer att publiceras 
på hemsidan när det är justerat och klart. 
Ett viktigt beslut var att arbetet med entrén mot 
Vegagatan kommer att påbörjas. Kostnaden är 
drygt 400 000 kr och bygglovet är godkänt. 
Arbetet skall om möjligt samordnas med 
Samfällighetens renovering av garageinfarten 
och ytan vid återvinningsstationen som skall 
utföras efter sommaren. 
Övriga frågor, efter stämman 
Efter att stämman avslutats var det frågestund. 
Varje hushåll har fått foldern ”Om krisen eller 
kriget kommer”. Var är närmsta skyddsrum? 
Enligt foldern skall du ta reda på var det finns 
beroende på var du befinner dig. 
Vad görs åt råttor i garagen? Nils Malmros, 
ordförande för stämman och i Samfälligheten 
informerade om att ett nytt avtal för renhållning 
och skötsel av garagen skall tas fram. Råttor är 
ett allmänt problem som Samfälligheten arbetar 
med. 
Rengöring av Dammen? Samfälligheten sköter 
dammen och Nils tar med frågor som rör 
Samfälligheten dit. 
Christer Lundberg i styrelsen går igenom och 
visar ritningar på entrén mot Vegagatan, 
renovering av entréer och trappuppgångar. 
Är källargångarna med i renoveringen? Nej! 
Svampen 
Lekplatsen Svampen är godkänd och leken kan 
börja även om området inte är helt färdigställt. 
Arbetet med att i ordningsställa ytan har blivit 

rejält försenat av många orsaker. T ex höll tjälen i 
sig och när grävningen väl börjande visade det 
sig att djupet på ytskiktet inte höll 40 cm utan 
var på sina ställen endast 5 cm, lyktor och 
leksakredskap måste därför förankras ytterligare. 
Dessutom upptäcktes vattenläckage till garagen 
och mot kringliggande hus så dräneringen måste 
göras om. Muren skall också renoveras och 
planteringen mot den blir klar därefter. 
Svampen ligger inom Samfälligheten och kan 
utnyttjas av oss som bor här. Samfälligheten är 
kostnadsmässigt uppdelad i två föreningar -
Johannedal (nedom bron) och Fridhem (hitom 
bron). Vår förening tillhör Fridhem. Kostnaden för 
renoveringen av Svampen bärs av Johannedal.  
Övernattningslägenheten, NP 55 
Ny mailadress overnatta.blavalen@gmail.com 
Kostnaden är 350 kr/natt och då finns det 
tillgång till p-plats, kostnaden debiteras på din 
månadsavgift. 
Laddningsplatser för elbilar 
Föreningen har 20 laddningsplatser för elbilar. Är 
du intresserad? Hör av dig till styrelsen, 
styrelsen@blavalen.se 
Ledamöter och annat 
Carina Salomonsson och Klas Lindell hälsas 
välkomna till styrelsen och Annika Karred har 
flyttat och avgått. Du träffar styrelsen kl 17.30 i 
NP 38 den 20 augusti och därefter tredje 
måndagen i månaden. 
Nya medlemmar 
Du som är nyinflyttad hälsas välkommen. Nu när 
föreningen har en bra lokal kommer styrelsen att 
bjuda in till informationskväll efter sommaren. 
 
Styrelsen Brf Blåvalen önskar alla en fin sommar  
 
 
 
 


