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Årsmöte 
Som tidigare meddelats kommer 
årets föreningsstämma hållas den 
3:e april. Det innebär att 
motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 13 mars. 
Tänk på att motionen skall 
innehålla ett klart förslag till 
beslut som mötet kan säga 
antingen ja eller nej till. En 
bakgrund, analys av situationen 
och en snärtig titel är också bra. 
Självklart är det dessutom bäst 
om du närvarar på årsmötet för 
att berätta om din motion. 
 
Styrelsen kommer att motionera 
om följande: 
1. En installation av ett fibernät i 
föreningen för mer tillförlitlig och 
snabbare TV, data- och 
telekomunikation 
2. En översyn av föreningens 
stadgar med inriktning mot ett 
miljömässigt hållbart boende, 
mer rättssäkerhet i minoritets-
frågor samt mer frihet under 
ansvar vid egna ombyggnader. 
Motionen är egentligen en första 
fråga till medlemmarna om vilken 
inriktning stadgearbetet bör ta.  

 
Har du egna tankar, hör gärna av 
dig till styrelsen så väver vi ihop 
ett riktigt bra förslag. 
 
2013 års resultat 
Under 2013 gjordes egentligen 
inga större renoveringar i 
Bolinderbyn och glädjande nog 
syntes det i vår kassa vid 
årsslutet. Bokslutet är ännu inte 
klart men preliminära siffror visar 
att vi har närmare 4,5 MSEK 
fonderat. Det innebär att 2014 
kommer att bli lite av ett korken-
ur-år, även med en säkerhets-
buffert bör vi har råd med 
följande: 
• Dränering, grundisolering 
och trappbyte av de 5 st längor 
som fortfarande har gamla 
trappor 
• Renovering och byte av de 
äldsta maskinerna i tvättstugan 
• Installation av fibernät (om 
motionen går igenom) 
• Fortsatt fönstermålning (ca 5 
längor) samt åtgärd av förra årets 
anmärkningar 

 



 

 
Tvättmaskiner 
Den äldsta (gula) tvättmaskinen 
och de två små maskinerna (tvätt 
och tork) går ideligen sönder och 
orsakar mycket irritation. 
Eftersom tvättstugan ändå skall 
renoveras ser styrelsen över 
möjligheten att ersätta de 
krånglande maskinerna redan 
innan övriga arbeten kommer 
igång.  
 
Brytskydd 
Sent omsider påbörjades på ny-
året montering av brytskydd på 
altan- och källardörrar. Tyvärr 
hanns bara några längor med 
innan snön kom. Listerna är gjorda 
för att inte kunna demonteras och 
görs montaget under kalla för-
hållanden är risken stor att det 
kärvar. Montaget återupptas när 
vädret blir mildare igen. 
 
Bruna sopkärl 
Nu har bruna sopkärl för matavfall 
placerats ut vid de flesta längor. 
Genom att sortera ut matavfallet 
hjälper vi inte bara miljön utan 
sänker även vår soptaxa från 660:- 
till 410:- per hushåll och år. Det 
innebär hela 41 500:- per år eller 
motsvarande tex en tvättmaskin 
för vår förening. Sortera på alltså! 

 
Inspektion inför sprängning 
Det skall nu slutligen byggas på 
vår granntomt ner mot Källtorps-
vägen. Tyvärr innebär detta att 
berg behöver sprängas bort och 
som en del i det arbetet kommer 
länga 1 besiktigas inifrån. Besik-
tningsföretaget aviserar separat. 
Samordna gärna mellan grannar 
med nycklar etc. 
 
Tomgångsskörning 
I dessa isskrapartider kan det vara 
på plats att påminna om Järfällas 
miljöföreskrifter: 
"En förbränningsmotor i stilla-
stående motordrivet fordon får 
hållas igång utomhus i högst en 
(1) minut" 
 
Kalender 
18 februari 

– Nästa styrelsemöte 
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