
 

SURKULLE 
        Nytt          
Maj 2015 
Vårstädning med massor av fixning i vår 
fina park. Årsmöte med ett nytt styrelse 
år. Och snart börjar allas semestrar och 
ledighet.  
 

    
         

Ny styrelse 
Så här ser styrelsen ut för det nya året: 
Ordförande Anna Bärjegård 
Sekreterare Mårten Lundmark 
Kassör Elise Arwin 
Vicevärd Gunnar Lind 
Ledamot Kaisa-Lena Larsson 
Suppleant och assisterande vicevärd Mats Lundqvist 

 
Fönsterrenoveringen 
Vi i styrelsen är helt eniga i att detta är något som måste göras noggrant och inget 
avtal skrivs på förrän vi känner oss säkra på att det blir en bra entreprenad och pro-
dukt som vi beställer. De senaste veckorna har det skett en oförutsedd ändring. 
Tumba Glas har ändrat sitt erbjudande, och vill inte längre leverera den produkt som 
vi vill ha med de energikrav som vi satt. Detta har resulterat i att vi, tillsammans med 
fönsterkonsultens hjälp, har hittat en ny entreprenör som vi nu driver förhandlingar 
med. Den nya entreprenören är Cityglas, och tillsammans med den gamla aluminium-
leverantören, Hogstad (som utfört aluminiumbeklädnaden på befintligt provparti), 
håller vi nu på att ta fram ett komplett avtal för entreprenaden. Detta innebär att 
starttiden för projektet kommer att bli efter sommarens semester. Vi vill därför be att 
få återkomma med mer exakta tider när vi har ett påskrivet avtal. För att underlätta 
styrelsens arbete med fönsterfrågan har vi bestämt att Elise Arwin kommer att vara 
kontaktperson i ärendet, och har ni frågor som gäller fönstren går det bra att kontakta 
henne via mail till kassor@surkullan.se eller knacka på hos nr 48 för ytterligare frågor. 
 

Årsmöte & stadgar 
Den 4 maj var det årsmöte där vi tyvärr inte hann rösta igenom det nya stadgeför-
slaget. Styrelsen tycker att det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kan 
vara med och rösta i ett sånt här viktigt ärende så beslut är taget att vi på nästa års-
möte kommer att försöka rösta igenom de nya stadgarna. Det behöver sen följas av 
en extra stämma för att bli gällande. 



 

Tvättstuga och trappan nymålade 
Föreningens tvättstuga har målats av familjen Lind nr 62. Under vecka 26-27 
kommer tvättstugan preliminärt att vara stängd.  Det är för att golvbrunnen 
ska kunna torka ordentligt och att vi kan få golvfärgen att fastna som den ska. Trap-
pan kommer att målas av Mattias Granlund nr 24 nu under försommaren. Vill du 
hjälpa till är det bara att du kontaktar honom direkt. Nyansen kommer att bytas till 
en ljus då det hela tiden läcker ut vita saltfällningar på det mörkgröna som gör att 
det inte ser trevligt ut. 
 

Grannsamverkan 
Natten till den 4:e maj stals tyvärr ett stort antal cyklar på vårt område. En svart van 
hade setts i området. Om vi alla hjälps åt att hålla uppsikt hoppas vi att vi kan hålla 
den här typen av bovar borta från vår privata mark. Det är även bra att hjälpa 
varandra med post och trädgård under sommaren. Polisens tipstelefon är 114 114.  

 
Information och påminnelser 
Kom ihåg att du som Surkullemedlem har tillgång till vissa rabatter. Titta in på hem-
sidan för att se vilka du har genom Surkullan direkt och genom Bostadsrätterna. 
Vi vill också påminna om att det råder koppelkrav för hundar, det finns bra rast-
ningsmöjligheter nere på ängen. 

Trevlig sommar! /Styrelsen               
 
 

 


