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NY STYRELSE 
I slutet på maj genomfördes årsstämman 
där en uppdaterad styrelse valdes in. 
Därefter har styrelsen haft ett 
konstituerande möte och ett ”vanligt” 
styrelsemöte. Styrelse fram till nästa 
årsstämma ser nu ut som följer: 
 
Ordförande: Mirjana Pravica 
Ledamot: Therese van Gerwen 
Ledamot: Alireza Zadeh 
Ledamot: Lennart Åkman 
Ledamot: Lucas Nykvist 
Suppleant: Camilla Eklund 
 
Camilla gick in som suppleant i styrelsen 
(Camilla har tidigare varit styrelsemedlem 
och ordförande under flera år) och 
lämnade därmed sin post som 
valberedning. På stämman delegerades 
val av valberedning till styrelsen. Är du 
intresserad av att ställa upp som 
valberedning, kontakta styrelsen.   
 
Styrelsens uppdaterade kontaktuppgifter 
och ansvarsområden finns inom kort 
uppsatta i portarna.   
 
RADONMÄTNING 
I februari delades det ut radondosor för 
mätning till 32st lägenheter. Av dessa 
återlämnades 27st dosor för analys. Av de 
27st dosorna som analyserades var det 
2st mätningar som inte blev giltiga 
mätningar. Av 25st mätningar så var det 
22st lägenheter som visade på värden 
under gränsvärdena och tre lägenheter 
som visade på värden över gränsvärdena.  
 
De flesta mätningarna utfördes i 
lägenheter på markplan och dessa 
lägenheter fick oplanerat inplastade 
fönster (och sämre ventilation) p.g.a. den 

växande omfattningen på 
fasadrenovering. Styrelsen väntade oss 
att mätvärdena skulle vara högre men är 
lättade över att vi fortfarande låg lägre än 
gränsvärdena i de allra flesta lägenheter.  
 
De tre berörda lägenheter kommer att bli 
kontaktade för ny kontrollmätning i höst. 
 
STÄDNING TVÄTTSTUGAN 
Det är en eller flera som använder 
tvättstugan som inte brukar den enligt 
våra trivselregler. Det är inte OK att den 
granne som tvättar efter ska ställa i 
ordning efter dig. Vi hjälps åt att hålla efter 
våra gemensamma ytor. På förekommen 
anledning ber styrelsen er att läsa på 
reglerna som gäller för tvättstugan.  
 
SAVE THE DATE - GÅRDSFEST 
Föreningen fyllde 40 år under 2021 och vi 
är nu klara med de större planerade 
renoveringarna. Styrelsen tycker att det 
skulle vara kul att fira ett försenat jubileum 
kombinerat med att fira att damm, buller 
och spring i lägenheterna ska hålla sig 
borta ett litet tag Vi har därför som smått 
börjat planera för en gårdsfest lördagen 
den 17e september.  
 
 
VARMA HÄLSNINGAR STYRELSEN 


