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AiV är till för att hålla medlemmarna informerade om det som händer i vår förening. Alla
medlemmar har alltid möjlighet att kontakta styrelsen i olika frågor. Detta sker lämpligen
skriftligt på ett enkelt sätt och läggs i brevlådan på vicevärdskontoret, via hemsidan eller via
mail. Se längst bak för adresser. Vi är glada över att allt fler utnyttjar de möjligheter som finns
att kontakta styrelsen.
Följande frågor är regelbundet återkommande i AiV (när det finns något att rapportera):
• Ekonomi (kvartals- och årsrapport)
• Miljöfrågor
• Sophantering, renhållning
• Mark och trädgård
• Byggnadsunderhåll/källarförråden
• Installationsunderhåll/förnyelse
• Fastighetsskötseln
• Gemensamma lokaler
• Nya grannar
• Medlemsfrågor, trivsel

Sophantering, renhållning
Under vecka 48 kommer sopskåp i trä med sopnedkastlucka i fronten att ställas ut på
fem platser i området.
Tre utanför KR 25,
tre utanför KR 22,
tre utanför KR 26
samt en bakom KR 31-35
och en vid KR 1-3.
Sopkärlet utanför grovsophuset flyttas härmed till KR 26 och kärlet vid parkeringen
bakom KR 25 ställs samman med de två tidigare utanför KR 25.
Alla invändiga kärl behålls. Samtidigt försvinner alla kärl för pappersinsamling och
ersätts med en container utanför grovsophuset och en container utanför elcentralen
vid KR 83. Detta görs för att snygga till vår närmiljö. Vi stänger in soporna på ett
effektivt sätt gentemot skadedjur och undviker en del lukt.
Vi vädjar samtidigt till er alla att ta de extra stegen, som inte är många, till nästa
sopkärl om det råkar vara fullt vid första alternativet. Vi vädjar också till er att lägga
tidningarna i någon av de två containrarna och inte bland soporna. Det är vår egen
närmiljö vi värnar! Se karta på sidan 2.
Mark och trädgård
Nu har vi farthinder i form av elefanter på KR 9 – 17 p g a lekplatsen. Vi gör också en
p-plats för i- och urlastning utanför KR 9 – 11.
Byggnadsunderhåll/källarförråden
Källarytskikt, städ mm
Den andra etappen av ommålning är snart klar och sista, KR 10-26 och 25 - 39,
kommer att påbörjas kring årsskiftet.

Installationsunderhåll/förnyelse
Ventilation
Injustering av ventilationen har utförts i KR 19.
Avrinning av regnvatten
För att förbättra avrinningen av regnvatten har brunnar i gatan bytts ut vid KR 9 -11
och KR 51 – 53.
Elinstallationer
Under sommar och höst har elinstallationer i källargångar, förråd, cykelrum och
barnvagnsrum moderniserats. Strömbrytare och eluttag har bytts ut och i vissa
utrymmen har rörelsestyrd belysning installerats. Det som återstår är att installera
vägguttag i vissa förrådsutrymmen.
Belysning
Belysningen i snickar- och keramikverkstad har bytts. Den var gammal och uppfyllde
inte normerna för belysning i dammiga lokaler.
Ny trappa
En ny trappa till föreningslokalen kommer att börja byggas i vecka 47.
Ytterbelysning
Ytterbelysningen har förstärkts under hösten:
Tre nya lampor har installerats vid gångvägen bakom KR 27-41. En ny lampa har
installerats på gångvägen mot KR 25. Dessutom har vi fått kommunen att rensa
buskar och sly och bekosta installationen av en ny lampa vid trappen till KR 9-17 och
KR25.
Gemensamma lokaler
Vi har fått in 53 svar på enkäten om övernattningslägenhet. Det var 29 som var
positiva och 24 var negativa. Av dem som ville ha en övernattningslägenhet trodde
18 att de skulle utnyttja lägenheten en eller två gånger eller så visste de inte. Nio
uppskattade att de skulle utnyttja den två, tre, fyra eller fem nätter. Två räknade med
att de skulle utnyttja lägenheten fem eller fler gånger. Styrelsen tar till sig detta.
Nya Grannar
Vi hälsar följande nya grannar välkomna!
Namn
Jonas & Inger Larsson
Staffan Peterson

Adress
KR 19
KR 53

Tillträdesdatum
2006-02-22
2005-12-15

Medlemsfrågor, Trivsel
Snickargruppen
Snickargruppen träffades onsdagen den 16 november. 12 medlemmar hade
hörsammat inbjudan till ett möte för att försöka få igång en nystart av gruppen. Det
som togs upp var ordningsregler, ventilation, utrustning, tider, målning etc.
Välkomna alla intresserade till ett nytt möte i Snickarboa, KR 67 ingång på gaveln,
onsdagen den 30 november kl. 19.00.

Öppet hus
Öppet hus i Vävstugan, KR 20, Keramikverkstaden, KR 67 och Snickarboa, KR 67,
är det måndagen den 12 december kl. 19 -21. I vävstugan bjuds du på kaffe med
dopp. Har du tur vinner du på vävstugans lotteri. Välkomna!
Gemensamma teaterbesök
En medlem efterlyser gemensamma teaterbesök. Finns det någon som vill ta på sig
och ordna teaterbesök? Kontakta Ruby Rosén.
Enkät angående aktivitetsgrupperna
En enkät angående aktiviteter i lokalen under föreningslokalen bifogades i förra
numret av AiV. Resultatet blev följande:
Seniorträning intresse = 21 Birgit Ryrbäck, KR 67, tel. 655 80 45
Pingis intresse = 22 Valdis Girdo, KR 19, tel. 753 11 04
Styrketräning intresse = 38 Viktor Idoff, KR 73, tel. 755 89 40 och
Joakim Nordblom, KR 31, tel. 753 13 55

Yoga intresse = 38 Christine (Kicki) Westberg, KR 83, tel. 654 78 37
Golf intresse = 24 Tomas Wulfing, KR 83, tel. 753 36 07
Är du intresserad, håll kontakten med respektive aktivitetsledare. Alla ledare har fått
en lista med de som är intresserade av respektive aktivitet.
Styrelsen
Ordförande Ulf Cube
Vice ordförande Pia Janson
Per Sevebro
Ruby Rosén
Torgeir Fjelde
Per-Anders Åström
Suppleanter
Fredrik Bode
Stefan Karlberg
Elisabeth Eriksson
Johan Hårdén
Expedition
Vicevärd Berit Andersson
Besökstider mån, tis, tors
Övriga tider enl. ök.
Felanmälan
Fastighetstekniker
Kosta Nassikas
K.N. Fastighetsservice
Tel.tid tisdag, torsdag
08.00-09.00
Valberedning
Ingrid Erneman
Martin Nilsson
Magdalena Odemark

Tel. 753 06 73
Tel. 753 42 02
Tel. 753 64 03
Tel. 753 65 54
Tel. 544 955 40
Tel. 732 68 89

Byggnadsunderhåll, ekonomi
Mark och trädgård, juridik
Installationsunderhåll
Miljö, information, trivsel
Ekonomi
Installationsunderhåll

Tel. 568 909 58
Tel. 634 01 00
Tel. 755 80 59
Tel. 673 68 26

Information
Trivsel, miljö
Mark och trädgård
Juridik, installationsunderhåll

Tel. 755 41 13,
fax 755 88 61
13.30-14.30
Fredagar stängt

berit.andersson@vandkretsen.se

Tel. 755 18 72
Övrig
tid telefonsvarare
Tel. 755 43 45
Tel. 753 47 57
Tel. 755 89 13

Ons. 17.30-18.30
Adress Kevingeringen 83
182 50 Danderyd
info@vandkretsen.se
fastighetstekniker@vandkretsen.se

