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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 

 
Ekonomi  
 
Vår energi- och vattenförbrukning. 
Vattenförbrukning 
I början av 1990-talet förbrukade vi ca 50 000 m3 vatten per år, till att som mest 
förbruka ca 60 000 m3 1996 och 1997. Denna förbrukning har för de senaste åren 
minskat till ca 36 000 m3 främst tack vare att vi satte in vattenbesparande åtgärder 
och nya tvättmaskiner 1997-1998 samt att affären, KR77, flyttade. 
 
De vattenbesparande åtgärderna var strålmunstycken med luftinblandning på disk-
lådsblandare och blandare till handfat, så kallad perlator, samt duschhandtag med 
luftinblandning. Vattnet kostar i dag ca 25 kr/m3 inklusive moms. Med oförändrad 
förbrukning skulle vår vattenkostnad varit 250 000 kr högre. 
Viktigt är också att inga toalettstolar eller blandare står och droppar, detta skall 
felanmälas till vår fastighetstekniker Kosta. 
 
Värmeenergi 
De senaste 15 åren, med undantag för 1996, har varit 5 till 10 % varmare än 
statistiskt normalt. 
2005 var ca 15 % varmare än normalt vilket medförde att vi minskade vår energi-
kostnad med ca 300 000 kr. 
 
Sophantering, renhållning  
Den nya pappersinsamlingen verkar fungera bra. Dock har den container som står 
vid grovsophuset inte blivit tömd vid ett tillfälle. Det berodde på en felaktig parkering. 
Bilen som skulle hämta papper kunde inte köra ner. Vi vädjar till alla att respektera 
parkeringsbestämmelserna. 
Vi kommer att utöka öppettiderna i grovsophuset. 
Morgon: 07.00-08.00 
Mitt på dagen: 12.00-13.00 
Kväll: 18.00-21.00 

 



 

Installationsunderhåll/förnyelse 
 
Digital -TV 
Vi på Kevingeringen kommer inte att märka övergången till digital-tv. Digital TV är något 
som diskuteras mycket just nu. Det kan ibland låta som om det kommer att bli "svart i 
rutan" om man inte skaffar sig en box. Detta gäller inte oss på Kevingeringen 
eftersom vi sen många år tillbaks driver vårt eget kabel-tv nät.  
 
Vi har antenner och paraboler på taket till KR 83 och en huvudcentral i källaren på 
KR 83. Redan nu tar vi emot de flesta kanalerna digitalt och omvandlar dem sedan 
till en analog signal som vi distribuerar till lägenheternas TV-antennuttag. Vi kommer 
att behöva investera ca 50 000 kr i vår huvudcentral för att även kunna omvandla 
kanal 1, 2 och 4 (samt 24 och en barnkanal som tillkommer som kanaler som alla i 
Sverige skall ha tillgång till vid övergången till digitalt) den dag då de analoga 
utsändningarna upphör. 
 
Nya grannar 
 
Vi hälsar följande nya grannar välkomna! 
 
Namn          Adress  Tillträdesdatum 
Sven-Ola och Sonja Brodin        KR 9  2005-12-01 
Gunnar Lundberg         KR 45  2006-01-09 
Einar Rosén         KR 45  2006-04-10  
Pascaline Högman Salzedo        KR 16  2005-12-15 
 
Medlemsfrågor, trivsel  
 
Öppet hus ordnades den 12 december. Under trivsamma former besökte ett fyrtiotal 
medlemmar vävstugan, keramikgruppen och snickargruppen. Tack från oss alla, det 
var mycket trevligt! 
 
Dansgruppen träffas på tisdagar 19 -21 i föreningslokalen KR 83 ingång på gaveln 
en trappa ner. Det är roligt om fler kommer med. Britt Södergren tel. 755 13 18 och 
Birgit Ryrbäck tel. 655 80 45 är kontaktpersoner. 
 
Gånggruppen fortsätter att träffas på fredagar kl. 13 utanför KR 83 för en timmes 
promenad.  
 
Keramikgruppen träffas på tisdagar 18-19.30. De håller till i källaren med ingång på 
gaveln vid KR 67. Margareta af Klintberg är kontaktperson, tel. 753 48 94. Välkomna! 
 
Aktivitetsgruppen Vändkretsen håller i det som händer i den undre förenings-
lokalen och ordnar följande aktiviteter: 
 
Seniorträning – Birgit Ryrbäck, KR 67, tel. 655 80 45 
Träning sker på onsdagar kl.10.00 - 10.45. Gruppen har haft två träffar och 
välkomnar fler. Gruppen kan ha upp till 15 deltagare. Gå in i KR 83, en trappa ner till 
källaren. Ta gärna med en tjockare matta att ligga på än den tunna som finns.  
 
Pingis – Valdis Girdo, KR 19, tel. 753 11 04 
Det finns nu två pingisbord varav ett som föreningen köpt in och ett som en medlem 
lånar ut. 



 

Styrketräning – Viktor Idoff, KR 73, tel. 755 89 40 och  
Joakim Nordblom, KR 31, tel. 753 13 55  
Styrketräningsutrustning finns från och med nästa vecka. 
 
Yoga – Christine (Kicki) Westberg, KR 83, tel. 654 78 37 
För att yogagruppen skall komma igång behövs en ledare.  
 
Golf – Tomas Wulfing, KR 83, tel. 753 36 07 
Golfaktiviteter är igång.   
 
Grannsamverkan  
 
Ni har säkert sett skylten med grannsamverkan i något bostadsområde. En skylt 
sätts upp när polisen tillsammans med dem som bor i området startar ett projekt där 
samverkan är nyckelordet. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten 
inom ett område. 
 
Metoden är enkel. Genom intresse och engagemang kan grannar tillsammans bryta 
igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelser sker i skydd av. 
Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem som reagerar på det 
okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.  
 
Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottslig-
heten ser ut och vad man kan gör för att förebygga den. Vi inom styrelsen tycker att 
det vore bra om grannsamverkan kommer igång även hos oss här på Kevingeringen. 
I höstas när vi skrev om det i AiV anmälde sig 3 personer direkt som kontaktombud. 
Vi behöver vara många fler kontaktombud.  
 
Det hela organiseras så att ett huvudkontaktombud för hela föreningen utses och 
håller kontakt med polisen. Det behövs ett antal kontaktombud, kanske två för varje 
huskropp? Vi återkommer till detta på årsmötet onsdagen den 26 april kl.19. 
 
Efter att projektet startats skyltas området upp, detta för att den presumtive tjuven 
skall få klart för sig att de boende:  
Är extra uppmärksamma 
Har genomfört förebyggande åtgärder 
Och har mycket bra kontakt med polisen 
   
Mötesplats för föräldrar som är hemma med barn 
  
Ni som är hemma med barn är välkomna till föreningslokalen tisdagar kl. 13 -15 för 
att träffa likasinnade och ta en kopp kaffe. Vi börjar med två tisdagar med start 31/1 
för att se om intresset är tillräckligt stort för fortsatta träffar. Tillsammans kan vi forma 
en trevlig och rolig stund både för oss och våra barn. Ta gärna med lite leksaker och 
några kronor till fika. Fikat första träffen sponsras av Vändkretsen. 
(Vid frågor kan ni få kontakt med ansvariga via Berit.) 
 
Vi ser fram emot att få träffa er! 
Malin och Karin 
 
 
 
 



 

 
Styrelsen 
Ordförande Ulf Cube Tel. 753 06 73 Byggnadsunderhåll, ekonomi 
Vice ordförande Pia Janson Tel. 753 42 02 Mark och trädgård, juridik 
Per Sevebro  Tel. 753 64 03 Installationsunderhåll 
Ruby Rosén Tel. 753 65 54 Miljö, information, trivsel 
Torgeir Fjelde Tel. 544 955 40 Ekonomi 
Per-Anders Åström Tel. 732 68 89 Installationsunderhåll 
Suppleanter   
Fredrik Bode Tel. 568 909 58 Information 
Stefan Karlberg Tel. 634 01 00 Trivsel, miljö 
Elisabeth Eriksson Tel. 755 80 59 Mark och trädgård 
Johan Hårdén Tel. 673 68 26 Juridik, installationsunderhåll 
Expedition 
Vicevärd Berit Andersson Tel. 755 41 13,  

fax 755 88 61 
berit.andersson@vandkretsen.se 

Besökstider mån, tis, tors  13.30-14.30 Ons. 17.30-18.30 
Övriga tider enl. ök.  Fredagar stängt Adress Kevingeringen 83 

182 50 Danderyd 
info@vandkretsen.se 

Felanmälan 
Fastighetstekniker  
Kosta Nassikas 
K.N. Fastighetsservice 

Tel. 755 18 72 fastighetstekniker@vandkretsen.se 

Tel.tid tisdag, torsdag  
08.00-09.00 

Övrig  
tid telefonsvarare

 

Jourtelefon 657 77 50 Jourtelefon skall användas 
måndag-torsdag efter 16.00, 
Fredag – söndag hela dygnet.. 
Om ett elavbrott beror på en 
felaktig apparat i lägenheten 
bekostas jourutryckningen av 
medlemmen. 

 
Valberedning 
Ingrid Erneman Tel. 755 43 45 
Martin Nilsson Tel. 753 47 57 
Magdalena Odemark Tel. 755 89 13 
. 


