
 
 
 
 
 
 
Inbrott 
Vi har haft två inbrott på kort tid i Kevingeringen. Det senaste skedde genom balkongdörren 
dagtid. Var vänlig och håll ögon och öron öppna och om ni ser något ring polisen omgående 
på112 
 
Motioner och årsmöte 
Boka redan nu in årsmötet som kommer att äga rum onsdagen den 15 maj 2013 på 
Stockholms golfklubb. Tänk redan nu igenom hur du vill påverka det som händer i föreningen. 
Skriv motioner! Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 15 mars 2013.  
 
Valberedningen 
Valberedningen behöver få kontakt med dig som vill vara med i styrelsen. Du som länge tänkt 
att det vore roligt att vara med och påverka förvaltningen av våra fastigheter, ta kontakt med 
valberedningen och anmäl ditt intresse. Du som vet någon som skulle vilja vara med, föreslå 
för henne/honom att vara med. Valberedningen vill träffa alla som är intresserade och kommer 
att ta kontakt med alla. 
 
Månadsavgifter  
Årsavgiften kommer att höjas med 2,1% från och med kvartal 2 för att ge ekonomisk balans i 
2013-års budget samt ge förutsättningen för fortsatt planerat underhåll inklusive 
energibesparande åtgärder i framtiden.  
 
Nyckelbrickssystem och motionslokalen på KR 83 
Ett nytt låssystem installeras på KR 83 för åtkomst till motionslokalen och festlokalen. Det 
väntas bli klart under januari eller någon vecka in i februari 2013 då den gamla nyckeln 
fortfarande fungerar. En trappa ner på KR 83 kommer deltagare i aktivitetsgrupperna att 
kunna öppna dörren in till källargången och vidare dörren in till motionslokalen med en 
nyckelbricka. Boende använder sin vanliga stålnyckel för att komma in till sina källarförråd. 
När man lånar festlokalen kommer man att få kvittera ut en nyckelbricka i fortsättningen istället 
för nyckel. 
När allt är klart i början av februari gäller en nyckelbricka för tillträde till lokalerna. Alla 
nuvarande deltagare i aktivitetsgrupperna kommer att få mer utförlig information i sin brevlåda. 
Kontakta Tomas Wulfing, 070-509 45 47, för vidare information frågor och eventuella förslag 
på ytterligare motionsaktiviteter. Även Valdis Girdo kan kontaktas, 08 753 11 04. 
 
OVK 
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att genomföras under första halvåret 2013. 
Ytterligare information följer då datum är fastställt. 
 
Matavfallsinsamlingen 
Den av Danderyds kommun initierade matavfallsinsamling har nu kommit igång ordentligt på 
Kevingeringen. Vill du också vara med och främja miljö och spara 2.70 kr till föreningen för 
varje kg som du lägger i matavfallsinsamlingen i stället för i hushållssoporna? Hos vicevärden 
kan du få startpaket och på vår eller kommunens hemsida kan du läsa mer.  
 
Renovering och byggsopor i s.k. ”BigBags” 
När du renoverar din lägenhet skall du meddela vicevärden. Inga renoveringar får ske utan att 
vicevärden är informerad. Medlem ansvarar för att anslag sätts upp i trappuppgången för 
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information till övriga medlemmar. Stora sopsäckar s.k. ”BigBags” där det läggs byggavfall 
skall tas bort på fredagar. Medlem ansvarar för sin entreprenör att det blir gjort. 
 
 
 
Vitvaror och TV-apparater  
Grovsoprummet är inte dimensionerat för att ta emot vitvaror och TV-apparater. Det innebär 
betydande kostnader för föreningen att ta hand om detta. Vid inköp be företaget att forsla bort 
din gamla TV och kyl/frys/spis. Om det inte ingår ansvarar du själv som medlem för 
bortforsling. 
 
Tillförordnad ordförande 
Pia Janson har efter 14 år i styrelsen varav 6 år som ordförande avgått pga. flytt. Fram till 
stämman ersätter Tim Fristedt som tillförordnad ordförande.  
 
Nya grannar 

Sofia Hallgren, Mari-Louise Hallgren, Ronnie Hallgren KR 57 2013-01-04 

Majken Carmryd, Robert Lord KR 11 2013-01-04 

Helena Åkerman Tillegård, Anders Tillegård KR 39 2013-03-22 

 
Ny vicevärd 
Från och med februari blir vår vicevärdspraktikant Annika Jansson deltidsanställd och delar 
därmed arbetet med Mikael Gottsén. Vi har goda förhoppningar om att detta samarbete 
kommer att modernisera föreningen och komma medlemmarna till godo.  

 
Expedition 

Besökstider.  
 
Övriga tider enl. ök 

Mån.13.30–14.30, Ons. 17.30–18.30, Tors 07.00-09.00 
 
Telefonsvararen avlyssnas regelbundet. 

Kevingeringen 83 
182 50 Danderyd 
  

info@vandkretsen.se         

Org nr 716400-1203, Fax. 755 88 61   

Vicevärd Mikael Gottsén   
Tel. 755 41 13 
mikael.gottsen@vandkretsen.se 

Vicevärd Annika Jansson  
Tel. 755 41 33    
annika.jansson@vandkretsen.se                      

 
Felanmälan 

Fastighetstekniker 
Kosta Nassikas, arbetstid 
tisdagar och torsdagar 

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

fastighetstekniker@ 

vandkretsen.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 jourutryckning sker pga. fel 
inom medlems ansvarsområde 
faktureras medlem 

 
Valberedning 

Tomas Björn Tel. 070-230 24 84 

Anna Nikolopoulos Tel. 070-736 10 69 

Gun Kellam Tel. 070-722 64 12 
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