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Välkommen till Föreningsstämma 
 
Vi vill redan nu informera om ordinarie föreningsstämma, som hålls onsdagen den 14 
maj 2014 på Stockholms Golfklubb. På årsmötet har du som medlem möjlighet att 
ställa frågor till styrelsen och framföra åsikter, idéer och förslag på olika verksamheter.  
 
Vår förening är beroende av att medlem-
marna trivs på Kevingeringen. Det är också 
viktigt att föreningen består av aktiva 
medlemmar som påverkar föreningen. Det 
kan man göra genom att delta i 
styrelsearbetet eller vara aktiv i någon av 
föreningens olika hobbygrupper eller själv 
starta en hobby/intressegrupp.  
 
Ta gärna kontakt med föreningens vicevärdar 
eller valberedning om du vill göra något aktivt 
i föreningens styrelse eller delta på annat 
sätt. Med tanke på kommande stora projekt 
ser vi gärna att personer med erfarenhet av                      Vinterbild från KR 25  
bygg/installation etc. anmäler sitt intresse, men alla är naturligtvis välkomna.  
 
Motioner  
Medlem som önskar få visst ärende behandlat på stämma ska skriftligen lämna in 
ärendet till styrelsen/vicevärden senast den 15 mars. Om du har en idé som du vill 
höra styrelsens och årsmötets mening om så skriv en motion.  Beskriv din idé och 
formulera ett förslag som styrelsen och stämman har att ta ställning till. 
 
Snöplogning och sandning 
Kommunen ansvarar för snöröjning och sandning av kommuns mark, d.v.s. själva 
gatan. För trottoarer och entréer ansvarar vår entreprenör Pelles plattor. Det finns ett 
flertal sandlådor utställda inom området som du kan använda om du märker att det är 
halt utanför portar eller på annat ställe.   
 
På gång i föreningen – Radiatorbyte 
I underhållsplanen för Kevingeringen ingår att samtliga hus ska få nya radiatorer. Del 
1 i projektet var KR 67-75 som avslutades förra vintern. Del 2 är Klubban, KR 1-23, 
Del 3 blir Hästskon, KR 10-26 som kommer att påbörjas under sommaren 2014. 
Information kommer att gå ut under våren till medlemmar boende i Hästskon.  
 
Under sommaren, när värmen är avstängd, utförs alla installationer. Först när det är 
minusgrader ute kan temperaturinställningarna slutföras.  
 
Boende i Klubban fick sina radiatorer utbytta 2013 och dessa har fått en enkät att 
besvara för att vi ska kunna förbättra vår service. Ett avslutande möte hålls den 6 
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februari kl 8.30 i föreningslokalen under stora tvättstugan, KR 77, tillsammans med 
entreprenören. Information distribueras även direkt till berörda. Välkomna! 
 
På gång i Kevingeringen – driftstart av telemaster 
Under 2013 monterade Tele 2 tre stycken master på taket på höghuset KR 25 med 
mål att förbättra mobiltelefontäckningen inom området. Masterna kommer att 
driftsättas under mars. Det är något vi har väntat på länge och vi hoppas att vi ska få 
en avsevärd förbättring vad gäller mottagningsförhållandena för mobiler. 
 
Nyckelinlämning 
När du blir ombedd att lämna in nycklar till expeditionen skall dessa märkas med 
nyckelbrickor (kan fås på expeditionen). Nycklarna skall stoppas i ett speciellt 
nyckelinkast som är placerat på expeditionens vägg på gaveln vid garagen. 
 
Vårstädning i källare och cykelrum 
Att människan tillhör samlarsläkten märks inte minst på alla cyklar och prylar som 
samlas i källarförråd och cykelrum. Under vårvintern vill vi att alla hjälper till att märka 
sina cyklar i cykelrummen och slänga de prylar som ”råkat” landa utanför 
källarförråden i gångar och skrymslen. På grund av brandrisken är det viktigt att 
gångarna inte täpps till. Information och märkeslappar kommer att sättas upp i farstun. 

• I cykelrummen får endast cyklar förvaras. 
• I barnvagnsrummen får endast barnvagnar och rollatorer förvaras. 
• I källargångar för ingenting förvaras.   

Vi är tacksamma om alla ser över sina cyklar/prylar och slänger sådant som inte ska 
sparas.  
 
Oljud från vattenledningar 
Det finns termostatblandare som kan medföra ”oljud” i hela huset. Ofta är sådana 
termostatblandare av okända märken. När du står i begrepp att inhandla en 
termostatblandare så köp en blandare av ett välkänt märke. Du kan då, förutom att få 
tag på reservdelar till en sådan blandare, framföra klagomål till försäljningsstället och 
få blandaren utbytt. Om oljud beror på blandaren ansvarar medlem för att blandaren 
blir utbytt. 
 
Grovsoprummet 
Grovsoprummet är tänkt att underlätta för 
medlemmarna att göra sig av med mindre 
grovsopor. Tyvärr händer det allt för ofta att 
soprummet används som deponi, speciellt 
nu när den stora sopstationen nedanför 
Kyrkogårdsvägen har tagits bort.  
 
Följande får inte slängas i 
grovsoprummet: 

• byggmaterial och gamla inredningar  
• kylskåp, frysar, spisar 
• färgburkar och miljöfarliga produkter  

 
Ovanstående kan lämnas på Hagbytippen. 
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I Mörby Centrum på stora parkeringen finns förutom pappers- och glasbubblor även 
möjlighet att lägga kläder för återanvändning. 
 
Ett annat alternativ är ”Farliga avfallsbilen och Grovis”. Det är kommunens rullande 
miljöstation, som bl a stannar i Mörby Centrum, Kevingeskolan och Klubbvägen en 
gång i månaden. Aktuella tider är kl 12.00 - 12.45, 8 februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 31 
maj 
Genom att skriva in din e-postadress på www.danderyd.se/farligagrovis så får du 
automatiskt ett e-postmeddelande 1-4 dagar innan bilarna kommer till ditt område. 
 
Omtanke mot grannar – några små tips 
 

• Alla blir glada och sover bättre om alla tänker på att stänga port och 
lägenhetsdörr tyst. Det uppskattas av grannar som sover. 

• Antalet djurägare blir allt fler och alla blir tacksamma om hundarna inte urinerar 
mot fasaden vid entréer – det ser inte kul ut och luktar illa. Plockar upp efter 
hundarna gör de flesta inom området – tack för det.  

• Ha koll på lösgående katter så att de inte förorenar i entréer och trapphus. 
Släpp inte in katten i trapphuset. Märk din katt så vet vi vems katten är och kan 
höra av oss om din  katt verkar olycklig. 

• Mata inte fåglarna från fönstren. Den mesta maten går tyvärr till råttor som har 
blivit synliga det senaste året. Vi har avtal med Anticimex som kontinuerligt är 
här för råttbekämpning. Ni som har byggt terrasser, tänk på att inte förvara 
saker under terrassgolvet. Det är ett utmärkt gömställe för råttor. 
 

 
Vävstugans traditionella julkaffe 
 
En trevlig tradition är Vävstugans 
julkaffe. I mitten av december hade man 
öppet hus och bjöd på kaffe och visade 
vad medlemmarna hade åstadkommit 
under året. Man ordnade även ett lotteri 
med fina vävprodukter som vinster. Är 
du intresserad av att delta så kontakta 
vicevärdarna för telefon till ansvarig för 
vävstugan. 
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Vi hälsar följande nya grannar välkomna! 
 
Namn   Adress  Inflyttning 

Helene Bratt 
Erik Wettergren 

KR 73 2014-05-12 

Elin Erngren KR 27 2014-01-21 

Zhong Lijuan KR 22 2014-03-31 

Expeditionen 
 
Besökstider.  
 

Mån. 13.30 - 14.30, Ons. 17.30 -18.30, Tors. 7.00 - 9.00 
Övriga tider enl. ök 

Vicevärd Mikael Gottsén 
Tel. 755 41 13 

Vicevärd Annika Jansson 
Tel. 755 41 33 

info@vandkretsen.se 

Telefonsvararen avlyssnas 
regelbundet. 

Kevingeringen 83 
182 50 Danderyd 

Org.nr: 716400-1203 

Felanmälan 
Fastighetstekniker 
Kosta Nassikas, arbetstid 
tisdagar och torsdagar 

Tel. 755 18 72,  
tis. och tor. 08.00-09.00,  
Övrig tid telefonsvarare 

fastighetstekniker@vandkrets
en.se 

Jourtelefon skall användas 
måndag - fredag efter 16.00 
samt lördag, söndag och 
helgdagar hela dygnet 

Securitas jourtelefon: 
657 77 50. Användes vid 
akuta lägen. Varje 
utryckning kostar 1600 kr. 

Om felet konstateras bero 
på något medlemmen 
ansvarar för kommer 
jourutryckningen att debiteras 
medlemmen. 

 


