
Stort tack! 
till er som kom på föreningsstämman 16/1! 

En tapper skara anslöt för fika och ordinarie föreningsstämma tisdagen den 
16/1 i Allianskyrkan trots vädret. Vi fick en trevlig stund och föreningens 
ekonomi är god. Värt att notera var dock att stadgeändringsförslaget fick dras 
tillbaka som punkt. Detta då dokumentet behövde godkännas i sin helhet då 
juristen på Riksbyggen ändrat i ordföljd och paragrafföljd. Det räckte alltså inte 
med att godkänna endast de fetmarkerade delar som anvisats i kallelsen. 
Således behöver vi ha två extrastämmor under våren för att befästa 
stadgeändringarna. Efter styrelsemötet 13/2 kommer vi informera om 
omfattningen av förändringsförslaget gällande stadgarna. Även om förslaget 
juristen la fram inte var en förändring i innebörden av stadgarna (utöver de 
fetmarkerade delarna) måste hela dokumenten läggas fram som förslag när 
följd av ord och paragrafer är ändrade. Vi återkommer alltså kring detta under 
slutet av februari så behåll era dokument tills dess. Dokumentet kommer ligga 
på hemsidan också som förslag till stadgeändring om någon källsorterat sitt 
dokument.  

På stämman valdes Leif Berg till ny suppleant och Kjell Berglund till ny ledamot. 
Marianne Hansen valdes till medlemsrevisor och vi hälsar alla tre oerhört 
välkomna till roliga och spännande uppdrag! Styrelsen består nu av Ulf 
Sjölinder (ordförande), Anna-Sofia Börjesson (kassör), Irena Karlsson (ledamot), 
Kjell Berglund (ledamot), Stefan Edentorp (ledamot), Leif Berg (suppleant) och 
Yvonne Nilsson-Gauffin (suppleant).  
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Styrelserummet 
Styrelserummet höll 
tidigare öppet hus på 
torsdagar. Då 
besökarantalet var 
väldigt lågt har vi slutat 
med detta. Vill någon 
träffa styrelsen går det 
bra att lämna en lapp i 
brevlådan eller maila så 
stämmer vi gärna träff!  

Påminnelse!  
Glöm inte att försluta 
askkoppar på balkongen 
så att inte fimpar blåser 
ner till grannarna under 
er! 

Julgranar    
Styrelsen har i två år valt 
att inte tillhandahålla 
någon uppsamling av 
julgranar eftersom Nacka 
kommun samlat in vid 
Ekstubben. Trots detta 
har julgranar samlats 
utanför grovsoprummet, 
helt enkelt för att det 
alltid varit så. Från och 
med nästa jul 2018 
kommer vi bekosta 
uppsamling av julgranar 
så boende kan göra sig 
av med sin gran på ett 
smidigt sätt via tex en 
container. 

OVK 
Under 2018 är det dags 

för OVK - obligatorisk 
ventilationskontroll. Vi 

återkommer med 
information om 

tidsperiod och hur allt 
kommer att gå till.  

GROVSOPRUMMET 
är öppet 19 till 21 

alla torsdagar. Det låses 
upp automatiskt och vi 

går in med våra 
nyckelbrickor.  

NYCKLAR 
Vid problem med 

taggar eller nycklar är 
det alltid 

felanmalan@dirigofasti
ghet.se som gäller! 

Skriv namn, lghnr samt 
om du nyttjar varm-/

kallförråd.  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Trappombud och trädgårdsgrupp! 

Vi i styrelsen undrar om intresse finns för sk trappombud? Det innebär att vara en kontaktlänk mellan 
trapphuset/huskroppen och föreningens styrelse. Om du är intresserad av att vara trappombud är du 
hjärtligt välkommen att höra av dig till styrelsen via vår tekniska förvaltare, Magnus Saxenbrink. Märk 
ditt mail trappombud Snöstjärnan.  

Vi vet att många i föreningen har gröna fingrar! Styrelsen har för avsikt att avsätta ett belopp varje år 
till en trädgårdsgrupp. Vill du plantera större blomkrukor utanför portarna, kanske har en idé till 
något/några av våra grönområden? Hör av dig till styrelsen via Magnus Saxenbrink. Märk ditt e-mail 
trädgårdsgrupp Snöstjärnan.  

 
 Oss i styrelsen når ni via föreningens tekniska förvaltare på e-mail 
    magnus.saxenbrink@riksbyggen.se  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DIRIGO - FÖRENINGENS 
FASTIGHETSSKÖTARE 
Felanmälan & nyckelärenden:  

Telefon: 08-28 96 90  
E-post: felanmalan@dirigofastighet.se 
Vardagar 07:00-16:00  
Vid akuta ärenden:  
Jourtelefon: 08-18 70 00  
Vardagar 16.00–07:00  
Helger och helgdagar dygnet runt  
Hemsida:  
www.dirigofastighet.se  

RIKSBYGGEN - FÖRENINGENS TEKNISKA 
FÖRVALTARE 
magnus.saxenbrink@riksbyggen.se 

Telefon: 0734-36 31 35 

RIKSBYGGEN - FÖRENINGENS 
ADMINISTRATIVA FÖRVALTARE 
(Vid frågor om avier och dylikt) 

rbfast.brf@riksbyggen.se 

018-66 01 60 mån-fre 9:00-12:00 
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