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Så börjar vi det nya året med mycket 
snö – vart tog den vägen - kring våra 
hus.  
Stämman är överstökad och vardagen 
är över oss. 
 
Stämman 
Styrelsen tackar de medlemmar som 
deltog i stämman och gjorde debatten 
livlig och nyttig för oss alla. 
Stämman beslutade enligt styrelsens 
förslag på samtliga motioner (se 
stämmoprotokoll som delas ut inom 
kort). 
 
Frågestund  
Vid den efterföljande frågestunden 
framkom önskemål att i Bryggan 
redovisa svar på frågor som ställs vid 
Öppet Hus. Styrelsen tycker att detta 
är en mycket bra synpunkt.  
I Bryggan kommer vi att redovisa 
sådana svar som är av allmänt 
intresse. 
Vid frågestunden efter stämman fram-
fördes ett antal förslag till förbättring 
och för ökad bekvämlighet för de 
boende 
 

  
Förslagen från frågestunden behand-
lades sålunda vid senaste styrelse-
möte: 
Styrelsen beslutade att låta montera 
elektriska dörröppnare på innervägg 
invid dörren i varje soprum i stället för 
dörrstoppers.  
Vi vill inte riskera att man glömmer 
stänga dörrar efter sig eftersom vi haft 
ovälkomna besök i ett av soprummen. 
Vidare håller vi redan på att montera 
automatlyse – sk. rörelsevakt – i sop-
rummen.  
Byte av koden till låsen har redan skett. 
p.g.a.”besöket”.  
Falcett kommer att fixa hålen i väggen 
invid entrén mot kajen. 
Beträffande förslag till höjning av ”pal-
larna” i entréerna hänvisar vi till skriv-
ningen i den ursprungliga motionen. 
Motiveringen till förslaget i motionen 
var ju att kunna sitta ned och kunna ta 
på eller av ex.vis broddar. 
Locket på sandlådan är redan åtgärdat. 
Angående tak eller ej över cykelställen 
på gården ber styrelsen att få återkom-
ma senare i vår och hänvisar tillsvidare 
till cykelrummen. 
 
Ny styrelse 
De styrelsemedlemmar som stod i tur 
att avgå hade alla valt att kandidera för 
en ny mandatperiod och samtliga val-
des om.  
Detta resulterade i att den nya styrel-
sen ser likadan ut som föregående års.  
På det konstituerande styrelsemötet  
fördelades de olika funktionerna i 
styrelsen. 



Gunilla Nordenskjöld valdes till ordfö-
rande, Göran Jönsson till v. ordf. och 
Jeanette Edenholm till sekreterare. Se 
vidare anslag i varje entré. 
 
Balkonggruppen 
Representanter för ”Balkonggruppen” – 
intressegruppen i Tegelviksgatan 65- 
61, som arbetar för att bygga balkong-
er på fasaden mot gården – gjorde 
samma kväll en kort presentation av 
sitt projekt. 
 
Information om balkonger 
Samma grupp har vidare bjudit in före-
ningens medlemmar till frågestunder 
om det planerade bygget.  
Har du inte redan gjort ett besök i före-
ningslokalen uppmanas du att komma 
och ställa frågor eller höra vad andra 
medlemmar har för frågor eller syn-
punkter på byggplanerna. 
 Även om balkonggruppen själva ska 
stå för alla kostnader i samband med 
bygget är det viktigt att just du är insatt 
i vad det kan innebära för dig och före-
ningen i framtiden.  
Balkongerna kommer att tillhöra fastig-
heten som ju ägs av föreningen.  
Håll ögonen öppna, du kommer snart 
att kallas till extrastämma med bal-
kongbygget som enda fråga.  
Även om du inte direkt berörs av 
bygget är din åsikt  och din röst på 
stämman viktig! 
 
Nya medlemmar 
Sedan senaste Bryggan har vi fått en 
ny granne, nämligen Sven-Arne Dahl-
ström i lgh 313, Tengdahlsgatan 45. 
Välkommen till vår förening, hoppas du 
ska trivas. 
 
Autogiro 
Med detta utskick medsändes en blan-
kett, där du kan anmäla medgivande 
att din månadsavgift betalas via Auto-
giro. Månadsavgiften skall ju enligt 
stadgarna betalas i förskott och med 
Autogiro riskerar du ingen 
förseningsavgift. Betalning via andra 
slag av giro kostar ofta en onödig 
extraslant. 

  
Avisering i porten 
Planerar du fest eller något slag av 
”högljutt” hantverksarbete vädjar dina 
grannar och styrelsen att du aviserar i 
porten vad du planerar. Alla slipper 
fundera och så småningom kanske bli 
”förbannade” och irriterade. Det finns i 
vår förening boende som arbetar skift 
och som är tvungna att sova dagtid. 
Dina grannar tackar på förhand för din 
omtanke! 
 
Förslag från småbarnsförälder 
Styrelsen har fått ett förslag, som vi 
tycker är alldeles utmärkt.  
Det kommer från Jenny Dahl och inne-
bär att föreningen köper in en trälår till 
gården att förvara lösa leksaker i.  
Jenny påpekar i sitt brev att är det väl-
digt trevligt för barnen att det finns lek-
saker att använda men att det behövs 
något för att hålla ordning på dem ock-
så. 
Till våren kommer det att finnas en trä-
lår på lämplig plats på gården och då 
får alla som använder innehållet  
ansvar för att grejorna samlas ihop efter 
avslutad lek.  
 
Annonser 
1) 
Emma-Karin och Andreas i Tengdahls-
gatan 41 har tre stycken garderober av 
det slag som var standard i lägenheter-
na när föreningen var ny. 
Emma-Karin och Andreas vill bli av sin 
garderoberna snarast. 
 
Hör av dig på mobiltel. 070 5597432 
eller över nätet  
emmis7502@hotmail.com 
 
2) 
Lena Carlsson i Tegelviksgatan 61 
frågar om någon vill ha hennes två vita 
pinnstolar (mod. köksstolar). Hon skän-
ker bort dem.  
Hör av dig på telefon 6429604. 
 
 
 
  
 

 



3) 
Du som har dator och är uppkopplad 
tag för vana att använda den för rek- 
lam och kontakt. 
Just nu finns en bytesannons med 
denna lydelse: 
E-post: 6151005@telia.com  
Datum 2004-01-18 19:34:03 
Ämne: Lägenhetsbyte 
Inlägg: Vi har en trea på 84 kvm på 
Tengdahlsgatan 45 högst upp. Vi 
skulle behöva större men vill inte flytta 
från föreningen. Är det någon som har 
omvänt behov som vi? Gärna högt 
läge med vattenutsikt.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunilla Nordenskjöld, redaktör 
 

 
 
 
 
 
 
 


