
 

 

 
 

 Ordförande 
 h a r          o r d e t 

 
 
Visserligen var det inte länge sedan det kom en Bävernytt, 
men det har hänt en del på kort tid som jag tycker är angelä-
get att förmedla. 
 
Fortsatt trevlig sommar! 

Mikael Grönvoll 
ordforande@snosatra.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våråterställning 
 

Lördagen den 25 maj kl. 10 samlas vi på gården för 
att snygga till och ställa i ordning vårt gemensamma 
uterum inför sommaren. 
 
Lite om det som behöver göras: 

• Plantering av blomlådor 

• Ordna till i rabatter 

• Smörja lås 

• Ställa i ordning utemöbler 

• Enklare arbete på vindarna 

• Se över lekplatsen 

• Sopa källare 

• Montera skylt på bilgrind 

• Plocka skräp 

 
Vi fikar som vanligt som avslutning på dagen och 
varje hushåll som deltar belönas traditionsenligt. 
 
Ta även chansen att ställa frågor eller framföra syn-
punkter och funderingar till styrelsen. 
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Internetanslutning 
 

På årsstämman togs beslut att ha så kallad gruppan-
slutning av Internet och fast telefoni. Och på styrelse-
mötet den 13 maj beslutades att ingå avtal med Bred-
bandsbolaget om detta. 
 

Gruppanslutningen börjar den 1 augusti 2013.  

 
Detta innebär att du som redan har ett avtal om Inter-
net och/eller telefoni med bredbandbolaget inte behö-
ver göra något alls. 
 
Du som har avtal med någon annan operatör och vill 
flytta över till Bredbandsbolaget måste säga upp nuva-
rande avtal och därefter kontakta Bredbandsbolaget 
för att bli ansluten. 
 
Oavsett om man har ett avtal med Bredbandsbolaget 
eller ej kommer alla lägenheter att påföras en avgift 
om 125 kr/månad från den 1 augusti 2013. Avgiften 
debiteras på ordinarie månadsavgiftsavi. 
 
Ytterligare information kommer att delas ut från Bred-
bandsbolaget vid ett senare tillfälle. 

 



 

 

Styrelsen 2013 - 2014 

Kontaktar styrelsen gör du via brevlådan, via hemsidan, via mail eller genom att ringa 

styrelsens kontakttelefon på 070-343 20 20 

 
 
 
 
 
 
 
Mikael Grönvoll   
Ordförande    0706-42 82 63 
 
Stefan Måneskiöld  
Vice Ordförande    0736-20 85 42 
 
Daniel Krauklis   
Sekreterare   0704-95 96 84 
 
Tsehai Kibebe  
Ledamot    0707-55 50 53 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tina Heed 
Ledamot    0733-94 18 98 
 
Björn Larsson  
Ledamot HSB representant 0708-85 57 09 
 
Agnes Kellerman   
Suppleant    0737-14 51 35 
 
Anna Ekström   
Suppleant    0737-76 74 06 
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Övriga förtroendeuppdrag i föreningen 
Valberedningen:        Revisorer: 
Marianne Karnehammar 0737-61 50 02     Nettan Bornold  08-568 792 17  
Valery Lemesov  0702-51 59 03     Srinath Silva   0739-38 90 52  
Suune Kodu   08-579 715 29 
          Huvudkontaktombud Grannsamverkan: 
          Marianne Holmgren 08-647 10 54 
Bokning av gästrummet: 
Valery Lemesov  0702-51 59 03    Samfälligheterna: 
          Tsehai Kibebe  0707-55 50 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
Renovering av balkonger 

 

Balkongrenoveringen har kommit i gång och alla ställ-
ningar är på plats, det finns foton på hemsidan. Det har 
dessvärre visat sig att balkongerna över lag är i betyd-
ligt sämre skick än den inledande bedömningen. De är 
så illa att entreprenaden blir ca. 600 000 kr dyrare än 
vad som först var offererat. 
 
Det handlar om att de armeringsjärn som sitter i sido-
styckena och håller upp balkongplattan är så rostan-
gripna att de måste ersättas med nya järn, detta gäller 
för samtliga balkonger. Bedömningen är att den här 
åtgärden förlänger balkongernas livslängd med ca 50 
år. 

 
 
 
 
 
 
 

Cyklar bortskänkes 
 

I samband med höststädningen ifjol rensades ett antal 
cyklar bort som ansågs inte ha någon ägare. 
 
Nu har det gått sex månader och polisen har meddelat 
att ingen av de insamlade cyklarna är anmälda som 
stulna. Detta innebär att föreningen fritt förfogar över 
dem. 
 
Om Du är intresserad av någon/några av cyklarna så är 
Du välkommen att kontakta styrelsen. Dock senast den 
16 juni. De cyklar som finns kvar då kommer att skän-
kas till en cykelverkstad. 
 
Föreningen ansvarar inte för skicket på cyklarna. 


