Gamla undercentralen som betjänar värme och
tappvatten är utbytt

Styrelsen 2016-08-31 utökades på
extrastämma
Håkan Säfström
Veronica Thörngren
Mats Andersson
Magnus Rydholm

EV 145 Ordförande
EV 133 Sekreterare
EV 53 Försäkringar
EV 23 IT/vice sekr.

Wivianne Gustafsson
Caroline Wolk
Roger Nyström

EV 73 Kontorschef
EV 11
EV 183

Suppleanter
Jenny Lidén
Tori Sjöstrand

EV 61
EV 145

Valberedning
Ingmarie Wiklander
Robert Olausson
Sebastian Lindahl

EV133 sammankall.
EV 133
EV 69

Internrevisor
Sebastian Lindahl

EV 69 Sebastian

Styrelsen nås på styrelse@sodrahaga.se
Styrelsen träffas även på öppet hus sista
söndagen i månaden utom juli kl. 1700-1730.
Här har du möjlighet att träffa styrelsen och
ställa frågor. Det finns även brevlåda vid
föreningslokalen.
Föreningslokalen kan ej bokas för
medlemmar för närvarande då våra
entreprenörer nyttjar lokalen för sina
medarbetare.

Projekt som pågår

Beställda staket har färdigställts
Anticimex har sett över vårt brandskydd.
Nya parkeringsregler har införts
Avgiftshöjning
Avgiften är höjd med 10% från och med
160830.
Höjningen är införd på kommande hyresavier
som skickas ut av SBC.
September månad kommer fördelas retroaktivt
på kommande kvartal vilket medför att
kommande tre månadsbetalningar kommer
även ha ⅓ av avgiftshöjningen för september
pålagd.
Kommande arbeten för styrelsen
*Bevaka färdigställande av tak och
fasadarbeten
*Se över årsavtal med entreprenörer.
*Undersöka möjlighet att själva ta på oss
felanmälan till vissa delar. (utsedd person i
styrelsen)
*Upphandla program för underhållsplan
*Syn av underhållsbehov i höst
*Våtrumsbesiktning påbörjas den 10 okt.
Besiktningsmannen räknar med 30 lägenheter
per dag. Avisering kommer 14 dagar före syn.
Protokoll upprättas på varje lägenhet.
Styrelsen kommer att medverka vid syn
*Utveckla ordning och reda på kontoret samt
gemensamma förråd och verkstäder
Efter årets underhållsarbete återstår det
fortfarande underhåll som är nödvändigt för att
hålla vårt boende i gott skick.
Det är med glädje vi kan konstatera styrelsen
är fullt bemannad med 7 ledamöter, samt 2
suppleanter.

Projektledning SBC Andreas Wihlborg
Radhus: Fasad och takarbeten färdigställs
2016
B husen: Trappuppgångarna målas 2017.
Trappsteg och räcken tvättas och oljas av
lägenhetsinnehavarna
Ventilationsarbeten kök: Färdigställs vecka 38
2016

Här nedan ser du adressen till föreningens
hemsida

www.sodrahaga.se

En trevlig fortsättning önskas av
styrelsen

