
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Information från styrelsen juli 2020 
Stämman 

Den 9 juni genomförde vi årets stämma i kulturhuset vid Östberga centrum. Med tanke på rådande 
omständigheter avseende spridningen av Covid-19 så var det en god uppslutning på stämman. Alla 
som var där höll god social distans och vi hade bland annat genomfört åtgärder så som att välja den 
största lokalen, ha handsprit tillgängligt samt begränsat medverkan till endast en person från varje 
lägenhet. För att möjliggöra medverkan för personer som finns i riskgrupperna genomförde vi för första 
gången stämman även i digitalt format. Det gick över förväntan, både bild och ljud fungerade med hjälp av 
videokamera, en laptop och mötesapp. 

Stämman valde Carina Fredriksen, Francisco Casado och Stefan Persson till styrelseledamöter. Sedan 
tidigare är Ergin Munoglou och Anitha Ulfberg valda. Niklas Olsson valdes till suppleant. Vidare valdes 
Sara Söderberg och Vivica Alfvin till valberedning. 

Fasadrenovering 

Styrelsen har det senaste året påbörjat planeringen av fasadrenovering. Styrelsen har träffat leverantörer 
och experter för att undersöka prisbilden och planera vilka åtgärder som ska göras. Under förra året 
genomfördes en inventering och undersökning av fastigheten för upprättande av en underhållsplan. 
Underhållsplanen är även underlag till att bestämma omfattningen i samband med fasadrenovering. 
Styrelsens plan är att genomföra fasadrenovering under år 2021. I höst kommer bygglov att sökas, 
utformningen bestämmas, förfrågningsunderlag att tas fram och upphandling påbörjas. För att få fram detta 
underlag krävs att medlemmarna konsulteras kring frågor utöver renoveringsbehov, exvis 
balkonginglasning, balkongutbyggnad mm. Styrelsen kommer att kalla till informationsmöte under hösten 
för att informera mer om detta arbete. 

Hemsidan 

Styrelsen vill påminna om att vi har en hemsida. Det senaste året har hemsidan uppdaterats med information 
och bilder om vår solcellsinstallation, regler och bestämmelser kring andrahandsuthyrning, senaste 
stadgarna och årsredovisning. Idag betalar vi ett företag för att hålla sidan igång och vi i styrelsen ger 
information till företaget för att ladda upp på hemsidan. Om det finns någon i föreningen som är IT-kunnig 
och skulle kunna tänka sig att driva vår hemsida är man välkommen att höra av sig! 

https://atten4.se/ 

Trivseldag 

På stämman framkom önskemål om att anordna en städdag eller trivseldag för medlemmarna. Styrelsen 
välkomnar frivilliga att anmäla sig till styrelsen för att anordna en sådan tillställning. Styrelsen kan hjälpa 
till med material, mat och dryck samt informationsspridning. 

Trevlig sommar! 

/Styrelsen 

styrelsen@atten4.se  


